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METHODOLOGY AND HISTORY OF PEDAGOGY 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

 
UDC 37.025.7 
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FROM CRITICAL THINKING – TO CREATIVITY: STEPS TO UNDERSTANDING 

O. Ye. Misechko*, T. V. Lytniova** 

The paper contributes to the study of correlation between critical and creative thinking as the 
twenty-first century skills vital to succeed and stay competitive in the modern Information Age. The 
aim of the research is to ground a possibility of facilitating creativity with the help of critical 
thinking. The concepts of creative thinking and critical thinking are analysed. A synergetic 
correlation of creativity and critical thinking, with mutual reinforcement of both, is argued. Critical 
thinking is getting more innovative character, while creativity is raising to a higher level with more 
realistic results. To investigate the mechanism of reaching a creative result through critical thinking, 
original Bloom’s taxonomy of educational objectives and learning behaviours was compared with its 
revised version of 2001. It was highlighted that both versions of the taxonomy presuppose that 
critical thinking skills complement and reliably enable the creation of innovative ideas and new 
realities. The revised version recognizes and emphasises the creativeness of the critical thinking 
and, vice versa, the necessity of critical judgments in creating new products. The relevance of critical 
thinking skills for the development of creativity was considered with the help of an integrative model 
of critical and creative thinking proposed by L. Combs, K. Cennamo, and P. Newbill. It illustrates 
that critical and creative thinking overlap when it goes about the generation and refinement of ideas 
– at the level of high-order thinking processes, according to B. Bloom’s taxonomy. The article argues 
that collaboration of critical and creative thinking starts even earlier – namely, at the stage of setting 
a target for innovation, collecting information, interpreting and applying it – and continues 
throughout the entire path of constructing an innovative idea, its reflective evaluation and practical 
implementation. That is, critical thinking ensures self-regulation of creative thinking at all stages of 
creative activity and serves as a methodological tool of the creative process. It is concluded that 
application of critical thinking to creativity leads to better-grounded decisions, unbiased attitudes, 
more innovative solutions and higher quality deliverables.  

Keywords: critical thinking, creative thinking, synergetic effect, facilitation, methodological tool. 
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ВІД КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ – ДО КРЕАТИВНОСТІ: КРОКИ ДО 
РОЗУМІННЯ 

О. Є. Місечко, Т. В. Литньова 

Стаття присвячена вивченню співвідношення між критичним і креативним мисленням 
як уміннями двадцять першого століття, життєво важливими для досягнення успіху та 
збереження конкурентоспроможності в умовах сучасної інформаційної епохи. Мета 
дослідження – обґрунтувати можливість сприяння креативності за допомогою критичного 
мислення. Проаналізовано поняття креативного та критичного мислення. Аргументується 
синергетичний зв’язок креативності та критичного мислення із взаємним підсиленням обох, 
при цьому критичне мислення набуває більш інноваційного характеру, тоді як креативність 
піднімається на вищий рівень з більш реалістичними результатами. Щоб дослідити 
механізм досягнення творчого результату через критичне мислення, оригінальну 
таксономію освітніх цілей і поведінки у навчанні Б. Блума було порівняно з її переглянутою 
версією 2001 року. Було підкреслено, що обидві версії таксономії передбачають, що вміння 
критичного мислення доповнюють і надійно уможливлюють створення інноваційних ідей і 
нових реалій. Переглянута версія демонструє креативність критичного мислення і, навпаки, 
необхідність критичних суджень у створенні нових продуктів. Актуальність умінь 
критичного мислення для розвитку креативності розглядалася за допомогою інтегративної 
моделі критичного та креативного мислення, запропонованої Л. Комбсом, К. Сеннамо та 
П. Ньюбіллом, яка ілюструє, що критичне та креативне мислення перетинаються, коли 
йдеться про генерацію та уточнення ідей – на рівні процесів мислення вищого порядку, згідно 
з таксономією Б. Блума. У статті стверджується, що співпраця критичного та 
креативного мислення починається ще раніше, а саме на етапі встановлення цілі для 
інновацій, збору інформації, її інтерпретації та застосування, і продовжується протягом 
усього шляху побудови інноваційної ідеї, її рефлексивної оцінки та практичної реалізації. 
Тобто критичне мислення забезпечує саморегуляцію творчого мислення на всіх етапах 
творчої діяльності та виступає методологічним інструментом творчого процесу. Зроблено 
висновок, що застосування критичного мислення до творчості веде до більш обґрунтованих 
рішень, неупередженого ставлення, більш інноваційних рішень і вищої якості результатів. 

 
Ключові слова: критичне мислення, креативне мислення, синергетичний ефект, 

фасилітація, методологічний інструмент. 
 
Introduction of the issue. Yet at the 

end of the 1960s, an American 
psychologist К. Rоgers, when developing 
the idea of the humanistic approach 
towards an educational process, asserted 
that such qualities, as independence and 
creativity would most successfully 
develop in such educational settings in 
which self-directed learning and self-
evaluation is encouraged [17]. Ability of 
self-assessment, thinking over the 
produced actions, their positive and 
negative consequences, reasons of 
certain consequences, methods of 
increasing effectiveness of the next 
activity is considered in a scientific 
environment as a capacity for the critical 
thinking. Thus, a connection between 
creativity and critical thinking skills has 
become a subject for scientific study. 

Contemporary list of the twenty-first 
century skills vital to succeed and stay 
competitive in the modern Information 
Age proves the topicality of this 
connection, with critical thinking and 
creativity ranking high on the list. The 
necessity to foster the development of 
education in the light of tomorrow's 
needs prompts various internationally 
recognized organizations to offer 
guidance on relevant basic knowledge, 
skills and attitudes. In 2001, a 
Partnership for 21st Century Skills 
national organization was founded in the 
U.S. to help prepare secondary education 
level students for Common Core State 
Standards and Career Readiness 
Standards to insure that all of them 
possess knowledge and skills they 
needed to be successful in the twenty-
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first century environment and global 
citizenship. Accordingly, a P21 
Framework was developed with input 
from teachers, education experts, and 
business leaders to define and illustrate 
a set of key academic subjects and skills 
[12]. Among them, a group of learning 
and innovation skills (also called Four 
Cs) was singled, such as critical 
thinking, communication, collaboration 
and creativity. At the end of 2006, the 
European Parliament adopted a 
European Framework for Key 
Competences for Lifelong Learning that 
was used as a key document for the 
development of competence-based 
education, teaching and learning. The 
revision and further specification of 
these competences in 2018 states that 
"skills, such as problem solving, critical 
thinking, ability to cooperate, creativity, 
computational thinking, self-regulation 
are more essential than ever before in 
our quickly changing society" [6]. 
Moreover, both skills of critical thinking 
and creativity are included in the group 
of those that are embedded throughout 
all eight key competences (literacy 
competence; multilingual competence; 
mathematical competence and 
competence in science, technology and 
engineering; digital competence; 
personal, social and learning to learn 
competence; citizenship competence; 
entrepreneurship competence; cultural 
awareness and expression competence). 
They overlap and intertwine, can be 
applied in many different contexts and 
are essential for personal fulfillment and 
development, employability and social 
inclusion, sustainable and healthy 
lifestyle, successful social life and active 
citizenship in a life-long learning 
perspective. Critical thinking and 
creativity skills are included in the list of 
so-called ‘soft skills’ that employers seek 
in the candidates they hire, because they 
relate to work efficiency and are 
important for almost every job. 

In view of all the above, there are 
enough reasons to make these skills the 
subject of a special targeted scientific 
study.  

State-of-the-art. In the western 

science, where the problem of creativity 
in education began to be developed 
considerably earlier (the Ukrainian term 
"креативність" and its derivatives, as 
known, were borrowed from English), the 
concept of creativity was formed under 
the influence of various cognitive 
theories. As J. Piirto and many other 
researchers emphasize, modern interest 
in creativity as a measurable 
phenomenon and many of the creativity 
skills currently taught are based on a 
theory of divergent thinking initiated in 
1950 by an American psychologist 
J.P. Guilford. He identified original 
factors that made up divergent 
production: "sensitivity to problems, 
ideational fluency, flexibility of set, 
ideational novelty, synthesizing ability, 
analyzing ability, reorganizing or 
redefining ability, span of ideational 
structure, and evaluating ability" [15: 2]. 
Treffinger, Isaksen, and Firestein (1983), 
when developing the model of creative 
teaching, considered the influence of 
both cognitive and affective factors on 
each level of this model and suggested 
corresponding techniques of influence, 
the sequence of which displays the 
increase of problem-solving operations 
on the way to receive new knowledge. 
Houtz & Krug (1995) interpreted thinking 
as a process of constructing knowledge; 
i. e. emphasized creative character of 
thinking. The well-known test for 
measuring creativity by E. Torrance 
(Torrance Test of Creative Thinking, 
TTCT, 1958) has received international 
recognition after a number of 
improvements. 

Much research has been done on the 
study of sub-processes involved in 
creative thinking. Some scholars have 
proposed creative process models that 
organize these sub-processes (Osborn-
Parnes Creative Problem Solving Model, 
1963, 1981; Mumford, Mobley, Uhlman, 
Reiter-Palmon, and Doares,1991; Finke, 
Ward, and Smith, 1992; Treffinger, 
1995). Nowadays, scientists and 
educators are focusing on a set of 
recommendations for training creativity 
skills as a primary source of innovation, 
growth, adaptability, and psychological 
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resilience.  
In publications of Ukrainian 

researchers (O. Dubasenyuk, V. Moliako, 
Ya. Ponomariov, S. Sysojeva), focus of 
the thinking process on the achievement 
of new results is generally perceived in 
the context of creativity as a special 
attitude toward doing certain actions 
that is accompanied by overcoming 
traditional stereotypes of thinking, 
intellectual activity, independent choice 
of method of action, readiness for 
problem-solving and innovations, 
development of internal plan of actions, 
necessity of self-realization and self-
improvement. In the "Encyclopedia of 
Education" (2008), the interpretation of 
the concept of creativity emphasizes the 
"creative spirit", "creative potential" of an 
individual, interest and heightened 
sensitivity to everything complex and 
unusual, openness to new experiences, 
the skill to recognize the problematic in 
the trivial, autonomy of views and 
evaluations, independence from 
stereotypes, openness to different ideas, 
ability to wonder and admire [8: 432]. On 
this scientific background, the 
introduction of the term "creative 
thinking" is caused by a necessity to 
emphasize one’s mental capacity for 
divergence and unexpectedness of 
decisions. 

Creativity in educational process has 
been studied in the context of different 
groups of learners, various academic 
subjects and teaching tools. The 
methodological basis of developing 
creativity in professional training is 
substantially demonstrated in the works 
of Yu. Chernenko, N. Fesenko, N. Guziy, 
N. Kichuk, M. Lazarev, V. Lozova, 
O. Pyekhota, N. Ruban, V. Semenyuk, 
V. Timanyuk, and others. The formation 
of different types of creativity in the 
individual is studied by O. Dunaeva, 
V. Fritsyuk, O. Kutsevol, L. Sushchenko.  

O. Dubasenyuk offers a conceptual 
theory of formation and development of 
creative thinking in would-be-teacher’s 
education, which involves a certain 
sequence of stages for mastering the 
necessary pedagogical tools of creative 
activity. First of all, future teachers 

should learn the appropriate techniques 
of creativity and their application in 
practical activities; later, students 
master the means of creativity, and then, 
with the acquisition of experience, 
certain strategies of creative activity are 
acquired (through systems of 
professionally oriented tasks and 
personally determined actions, 
combinatorial actions at various stages 
of solving a creative task) [7]. 
V. Lunyachek formulates as one of the 
tasks of higher professional education 
the need to help future specialists 
become "generators of ideas" in the 
directions of their professional 
development [11]. Some researchers 
substantiate the expediency of 
introducing creativity into the list of 
leading competencies in the process of 
training a future specialist [18].   

It is necessary to note that in the 
Ukrainian scientific discourse, two 
overlapping terms – "tvorchist" and 
"kreatyvnist" – coexist and are discussed. 
A number of scientists interpret 
"tvorchist" as a concept synonymous 
with "kreatyvnist", while others 
differentiate them. Some researchers 
define "kreatyvnist" as an ability to 
construct something new, and "tvorchist" 
– as a process and a result of human 
activity. There is also an opinion that the 
Ukrainian terms "kreatyvnist" and 
"tvorchist" correspond as the English 
terms "creativity" and "creativeness" [20: 
33]. According to such differentiation, 
the phenomenon of "kreatyvnist" is 
described then as an inward capacity for 
variability, flexibility, and innovation of 
thinking activity, which precedes the 
process of "tvorchist" as an outward 
result-centered action [20]. Although in 
traditional English usage, the difference 
between the words "creativity" and 
"creativeness" appears to be somewhat 
different: creativity is defined as an 
ability to use imagination to produce a 
novel idea or product that is useful to 
society, i.e. as an outward activity; while 
creativeness characterizes the state of 
being creative, i.e. an inward quality [19]. 
There is also an opposite opinion that 
"tvorchist" is a more general concept, an 
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umbrella term for "kreatyvnist", which 
refers to such innovative activity that not 
only puts forward ideas, but also brings 
them to a specific practical result. 
Another misunderstanding arises when 
the concept of "creative learning 
technologies" is replaced by the concept 
of "interactive learning technologies", 
which happens quite often, as 
V. Lunyachek admits, although these 
tearms cannot be perceived as a 
complete analogy [11: 114].  

Thereby, it is possible to conclude that 
the concept of creativity is still in the 
process of its identification and 
specification in the Ukrainian 
pedagogical discourse. Nevertheless, it 
has become an active methodological 
instrument and, among scientific 
approaches, an independent creative 
approach to the study of pedagogical 
activity has stood out. 

The term "critical thinking" has its 
roots in the early 20th century. It was 
introduced by John Dewey in 1910 as 
the name of an educational goal 
identified with a scientific attitude of 
mind [9]. Since that time, the scientific 
world has generated dozens of definitions 
of the term. A recognized authority in the 
domain of critical thinking, former 
Director of Research and Professional 
Development Departament at the Center 
for Critical Thinking (the USA), R. Paul 
defined critical thinking as "the 
intellectually disciplined process of 
actively and skilfully conceptualizing, 
applying, analyzing, synthesizing, and/or 
evaluating information gathered from, or 
generated by, observation, experience, 
reflection, reasoning, or communication, 
as a guide to belief and action" [14]. He 
means self-directed thinking that 
illustrates the refinement of thought 
according to a specific mode or domain 
of thought. In his opinion, critical 
thinking also includes an assessment of 
the thinking process itself – the course of 
thought that leads to these conclusions 
or those factors that we take into 
account when making a decision: 
"Critical thinking is thinking about 
thinking when you think in order to 
improve your thinking" [14]. He also says 

that it is "a mode of thinking – about any 
subject, content, or problem – in which 
the thinker improves the quality of his or 
her thinking by skilfully taking charge of 
the structures inherent in thinking and 
imposing intellectual standards upon 
them" [13]. Both statements emphasize 
the dynamic nature of critical thinking, 
its ability to be modified and improved, 
to discover new opportunities in the 
process of its use. 

M. Lipman, another prominent figure 
in the critical thinking research domain, 
has appealed for a special "community of 
inquiry approach" as the only fully 
appropriate pedagogy for the teaching of 
critical thinking [10]. He called the last 
decade of the twentieth century "one of a 
gathering of momentum by the critical 
thinking movement" to highlight the 
importance of introducing critical 
thinking skills into the school education.   

As a result of an upsurge of attention 
to the development of critical thinking 
skills in the last decades of the previous 
century, educational institutions and 
departments of education around the 
world began to include critical thinking 
as an educational objective in their 
curricula guidelines for school subjects. 
In response to huge topicality, the 
European Commission has funded 
"Critical Thinking across the European 
Higher Education Curricula", a nine-
country research project to develop 
guidelines for quality in critical thinking 
instruction in European institutions of 
higher education, on the basis of the 
researchers’ findings of the critical 
thinking skills and dispositions that 
employers expect of recent graduates [9]. 
Contemporary range of world research 
on various aspects of critical thinking is 
countless and highly detailed. 

Publications of Ukrainian scientists in 
the field of critical thinking development 
mostly concern professional training at 
the tertiary educational level (O. Belkina-
Kovalchuk, L. Kienko-Romanyuk, 
T. Khachumyan, O. Kolesova, 
V. Konarzhevska, O. Tiaglo, T. Voropai, 
etc.). In the course of framing school 
educational programmes, they spread to 
the levels of primary and secondary 
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school (K. Bachanov, O. Belkina-
Kovalchuk, O. Marchenko, O. Pometun, 
S. Terno, etc.). For example, O. Pometun 
has suggested the didactic definition of 
critical thinking as a separate type of 
thinking, which is characterized by 
activity, purposefulness, independence, 
discipline and reflexivity and involves the 
development in the process of learning 
such personal abilities as to identify 
problems, analyse, synthesize, evaluate 
information from any sources, put 
forward alternatives and evaluate them, 
to choose a way to solve a problem or 
one's own position regarding it and 
justify one's views, make a conscious 
choice and act [16: 94]. In recent years, 
recommendations for the development of 
critical thinking have appeared, offering 
lesson plans, exercise systems, and 
teaching methods. 

However, the problematic field of the 
development of critical and creative 
thinking still has enough unfilled gaps 
that require in-depth study. In 
particular, this article is aimed at 
highlighting the problem of the 
coherence of critical and creative 
thinking. 

Aim of the research is to investigate 
the connection between critical and 
creative thinking and a possibility of 
facilitating creativity with the help of 
critical thinking. 

Methods of research. To achieve the 
aim, the study uses a set of research 
methods: method of theoretical analysis 
of pedagogical ideas; method of 
structural and functional analysis of the 
key concepts (critical and creative 
thinking); methods of synthesis, 
induction, and deduction – to investigate 
correlation of these two ways of thinking; 
qualitative analysis, alternative analysis, 
and comparative analysis – to prove that 
both ways of thinking enrich each other.  

Results and discussion. In fact, 
many researchers agree that creative and 
critical thinking are two different 
cognitive processes that need different 
approaches in the educational 
environment.  Creative thinking means 
that you can come up with new ways to 
make sense of and interpret the world 

around you to bring into existence 
something innovative, i.e. creativity 
serves as a prerequisite to innovation 
[15]. Critical thinking is often described 
as "thinking about thinking", which 
means that you can understand the way 
your perception works in order to build a 
logical chain of arguments, identify flaws 
in your reasoning, avoid biases, compare 
variants and choose the best one. 
Critical thinking is usually associated 
with analysis and highly logically framed 
judgemental outcomes, while creative 
thinking tends to break out old 
frameworks and synthesize something 
new. Critical thinker uses evidence in 
support of arguments, while creativity 
deals with images. Critical thinking is 
determinately rational, while when using 
creative thinking, learners come up with 
new ideas as a result of intuition and 
irrationality.  

Further investigation of the mental 
actions that shape the processes of 
critical thinking and creativity reveals 
that critical thinking overlaps with 
creative thinking. Both ways of thinking 
are directed on tasks that demand high-
level thinking skills, tend to working out 
one's own judgments, not consuming 
other people's thoughts and ideas, need 
constant evaluation of results and 
consider alternatives. Both are not tied 
by stereotypes and standards, develop 
the ability to think outside of the box 
and disrupt habitual patterns of 
thinking. Learners who use both 
methods of thinking become more 
sophisticated, confident, and 
autonomous.  

The arithmetic conjugation of these 
two ways of thinking results in a 
complex multi-operational purposeful 
process, in which, if you want to get an 
original innovative idea, you must think 
critically. However, more important is a 
synergetic correlation of creativity and 
critical thinking, with mutual 
reinforcement of both.  

Still in 1993, R. Paul argued that 
creative dimension of thinking is best 
fostered by joining it with the critical 
thinking dimension [14]. A decade later, 
M. Lipman noted with regret that 
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different dimensions of thinking (critical 
and creative thinking including) had not 
been integrated efficiently enough for 
educational purposes, and critical 
thinking "came to be seen as a 
disconnected, discontinuous fragment, 
shouldered with responsibility for 
upgrading the whole of education" [10: 5-
6]. A similar point of view on the 
necessity to unite efforts of critical and 
creative thinking is presented by 
O. Tiaglo when he writes that "critical 
thinking is in a relationship of mutual 
complementarity with "creative thinking", 
or creativity", and they both naturally 
supplement each other [21]. In support 
of the idea of combining the two skills, 
L. Combs, K. Cennamo and P. Newbill 
suggested a conceptual model of creative 
and critical thinking [5]. They recognize 
critical thinking as a process of analysis, 
synthesis, and evaluation of ideas that 
involves generation of ideas, their 
reflective judgement and selection. The 
last three mental operations form a 
common basis for both critical and 
creative thinking. 

The synergetic effect of the co-
operation of critical and creative thinking 
is possible when you constantly analyse 
and evaluate your thinking process, look 
for a non-standard viewpoint, combine 
seemingly incompatible, identify the 
novelty of your reasoning, doubt and 
analyse the reasons for your doubts, 
experiment and realistically evaluate the 
results of experiments, compare your 
idea with existing ones and strive to find 
new ways. In other words, in the course 
of synergetic reciprocal action, critical 
thinking gets more innovative character, 
while creativity raises to a higher level 
with more realistic results. We fully agree 
with Sh. Bailin who claims that critical 
thinking plays "a crucial role" in 
innovation [3], since the very first steps 
of the creative process, such as 
recognition of the urgency of novelty, 
identification of the changes needed, 
search of ways to get the required result, 
involve critical assessment, as well as 
constant comparison and judgment. 
Besides, innovation must be evaluated 
critically in terms of its novelty and 

value. As D. Hitchcock points out, 
"creativity in any field needs to be 
balanced by critical appraisal" [9]. That 
is, thorough reasoning, analysis of 
cause-and-effect relations, evaluation of 
pros and cons, critical thinking provides 
creativity with solid grounding. 
Creativity, thus, can result in faster 
decisions and more innovative solutions. 
On the other hand, critical thinking is 
the best way to innovation as it lets us to 
consider things from a fresh perspective 
and different angles, to identify new ways 
of doing things and process ideas better, 
so that we can challenge and refine them 
later to get higher quality of the final 
product.  

The question arises then: what is the 
mechanism of critical and creative 
thinking co-operation? To answer the 
question, we would relate to the 
renowned book of B. Bloom in which he 
classified learning behaviours in the 
cognitive domain. Efforts of B. Bloom 
and his colleagues to analyse the process 
of thinking resulted in the taxonomy of 
educational objectives and learning 
behaviours as a practice-oriented 
handbook of constructive suggestions 
(1956). The author of this widely 
accepted taxonomy was driven by the 
necessity to clearly identify and classify a 
range of possible educational goals and 
outcomes for teachers, administrators, 
professional specialists, and researchers 
who dealt with curricular design and 
students’ educational process evaluation 
problems [4]. That is why he was very 
strict and precise in the definition of 
descriptive terms being used and the 
measurement of educational objectives, 
so that there would not appear any 
misunderstandings and 
misinterpretations.  

Although the very term "critical 
thinking" was not used in the final 
version of the taxonomy, the letter 
incorporated many important critical 
thinking abilities. The condensed version 
of the taxonomy contained: 1) knowledge 
(of specifics, terminology, facts, ways and 
means of dealing with specifics, 
conventions, trends and sequences, 
classifications and categories, criteria, 
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methodology, universals and 
abstractions in a field, principles and 
generalizations, theories and structures; 
2) comprehension (translation, 
interpretation, extrapolation); 
3) application (the use of abstractions in 
particular and concrete situations); 
4) analysis (of elements, relationships, 
organizational principles); 5) synthesis 
(production of a unique communication, 
a proposed set of operations, 
development of a set of abstract 
relations); 6) evaluation (judgements in 
terms of internal evidence and external 
criteria) [4: 201-207]. 

The taxonomy’s top level (or, as they 
are called by B. Bloom, "higher-order") 
thinking skills of analysis, synthesis, and 
evaluation characterise the learner as a 
person able to check the consistency of 
hypothesis with given facts and 
assumptions; to formulate hypothesis 
based upon an analysis of factors 
involved or to modify them in the light of 
new factors and considerations; to 
recognize explicit and implicit 
arrangement of a structure; to connect 
elements and parts so as to form a whole 
that did not previously clearly exist; to 
make discoveries and generalizations; to 
compare and judge the value of things 
and ideas for given purposes. All these 
abilities are viewed as critical thinking 

abilities. Meanwhile, all of them add 
some necessary steps to the process of 
creating a new product.  

In 2001, Anderson and other scholars 
revised Bloom’s taxonomy into a two-
dimensional framework of knowledge 
and cognitive processes to make it more 
modern and convenient for educators to 
use [2]. The revised version includes two 
commonly used nowadays terms 
"problem-solving" and "critical thinking". 
And what is especially important – it 
puts the category "creation" at the top of 
the hierarchy. "To create" as a cognitive 
process is described as to "put elements 
together to form a coherent or functional 
whole; reorganize elements into a new 
pattern or structure". It also includes 
such subcategories as 
"generating/hypothesizing", 
"planning/designing", and 
"producing/constructing". The 
educational objective of creation stands 
instead of the previous category 
"synthesis" and changes place with 
"evaluation", following it (see Figure 1). 
Evaluation of a problem/ situation/ 
argument as an element of critical 
thinking when choosing a path of 
investigation and a possible solution as a 
creative task leads to finding the best 
feasible answers.   

 
Fig. 1. Bloom’s Taxonomy Revised [1] 

 
Thus, it is obvious that both versions 

of the taxonomy presuppose that critical 
thinking skills complement and reliably 
enable the creation of innovative ideas 
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and new realities. The revised version 
recognizes and emphasises the 
creativeness of the critical thinking and, 
vice versa, the necessity of critical 
judgments in creating new products. In-
depth understanding of this convinces 
us in the significance of critical thinking 
for the creative power of a thinker.  

In order to make sure of the relevance 
of critical thinking skills for the 
development of creativity, it is worth 
considering an integrative model of 
critical and creative thinking proposed 
by L. Combs, K. Cennamo, and 
P. Newbill [5]. The model illustrates that 
critical and creative thinking overlap 
when it goes about the generation and 
refinement of ideas – at the level of high-
order thinking processes, according to 
B. Bloom’s taxonomy. In this article, we 
argue that collaboration of critical and 
creative thinking starts even earlier – 
namely, at the stage of setting a target 
for innovation, collecting information, 
interpreting and applying it. The process 
of formulating a goal, taking into 
consideration previously acquired 
knowledge and new information and 
turning it into a new idea that can be 
applied to a new situation or problem is 
exactly what begins with critical thinking 
and ends with a creative output. Each of 
these operations needs skills that refer to 
the domain of critical thinking: asking 
questions, formulating a concept, 
comparing, selecting, making relevant 
choice, evaluating information. That is, 
critical thinking ensures self-regulation 
of all processes at this stage of creative 
activity.  

When new ideas are generated, they 
need reflective judgement. This stage, 
again, involves critical analysis, which 
helps the thinker to develop the ideas, 
and occurs through actions that include 
clarifying assumptions, separating 
information into relevant and irrelevant 
components, and identifying connections 
to determine how these components 
relate to each other, building a logical 
chain. Once relationships are 
determined, thinkers work to synthesize 
the components in order to formulate the 
final version of the idea. The use of 

critical thinking on this stage enables 
thinkers to support and justify the 
results of their synthesis of information 
and increases the validity of their 
thoughts and ideas.  

The final critical evaluation of 
innovative ideas proceeds through 
judgments about the resources on which 
the final conclusions are based, as well 
as the logic, practical value, and viability 
of the ideas created.  

In the educational process, if we want 
learners to be more effective in 
processing information, innovative in 
generating ideas, and productive in 
applying them creatively, it is necessary 
to recompense creative imagination with 
critical assessment, to encourage 
learners to analyse the situation in 
details and view it from a different angle, 
to step out of the traditional frame of 
thinking. When constructing a new idea 
in a learning environment, critical 
thinking facilitates the generation of 
ideas that are truly unique and novel, 
and helps evaluate them in such a way 
that the goals are achieved using best 
methods.  

Thus, it is possible to say that critical 
thinking serves as a methodological tool 
of the creative process and accompanies 
it all the way from the formulation of an 
innovative idea to its implementation. 
Application of critical thinking to 
creativity leads to better-grounded 
decisions, more innovative solutions and 
higher quality deliverables.  

Conclusions and research 
perspectives. What our society needs 
most today are people with flexible minds 
and high cognitive abilities who can 
adapt to changes, envision new 
opportunities, and create innovative 
solutions for tomorrow. Among the 
abilities needed to be successful and 
competitive in the twenty-first century, 
critical thinking and creativity rank top-
high. 

On the one hand, creative and critical 
thinking seem to be of opposite nature: 
creative thinking is very intuitive, even 
irrational, breaking out of established 
patterns, based on curiosity and 
inspiration, with unpredictable 
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outcomes; while critical thinking is very 
rational, intellectually disciplined and 
planned, following established cause-
and-effect patterns, based on arguments, 
and concentrated on a final target.    

On the other hand, when the process 
of critical thinking is applied to the 
process of collecting and interpreting 
information for innovative ideas, 
constructing and evaluating them, then 
it coincides with creativity and leads to 
more reliable and justified innovations.  

When used together, creativity and 
critical thinking can benefit and enrich 
each other and produce a synergetic 
effect. Critical thinking over a problem 
results in faster and better-grounded 

decisions, unbiased attitudes, more 
creative and innovative solutions. 
Creation based on procedures of critical 
thinking is more authentic and original.  

If we prioritise such cognitive abilities 
as questioning, conceptualizing, 
analyzing, synthesizing, generating 
ideas, figuring things out, evaluating, 
then we should build the creative 
process on the grounds of critical 
thinking, and use it as a methodological 
instrument of creativity.   

Further development of this approach 
can be viewed in the direction of 
discussing and researching the efficiency 
of various critical thinking operations for 
the promotion of creativity.  
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FUTUROLOGICAL EXPLANATIONS OF THE NEW UKRAINIAN EDUCATIONAL 
POLICY 

O. M. Nezhyva* 

The article considers the peculiarities of futurological explications of the new educational policy in 
Ukraine. It also shows the existing contradictions in the development of the state education policy of 
Ukraine and the importance for transitive societies of its formation on a democratic basis, 
actualizing the development and implementation of the policy of reforming the national education 
system. At the same time, the peculiarities of the formation and development of the Soviet and 
European education system are analyzed. Each of them has certain advantages and 
disadvantages. The article notes that educational policy should move away from monosubjectivity 
and become polysubjective. To do this, it should be based on state, as well as on public, social 
mechanisms of activity regulation, make and keep a favorable environment for the existence and 
functioning of other opportunities, which is a necessary condition for the establishment of free 
educational interaction and the understanding of education as a practice of freedom. The article 
illustrates the main provisions of the Ukrainian educational policy based on the Ukrainian national 
idea. These provisions provide for the following: education policy of  Ukraine should be based on the 
recognition of the fact of the birth of individuality, as well as be based on the principle of "do no 
harm"; an individual approach to pupils and students requires certain changes in the organization of 
the system; relevance of the language issue in education; it is necessary to establish independent 
public control over the quality of educational services provided and their compliance with modern 
world standards; it is necessary to go away from the trendy of the received diploma, and it is also 
necessary to strive for constant professional growth of all categories of the population: from teachers 
to motorists. The article illustrates the main provisions of the Ukrainian educational policy based on 
the Ukrainian national idea. These provisions provide for the following: Ukrainian educational policy 
should be based on the recognition of the fact of the birth of individuality, as well as be based on 
the principle of "do no harm"; an individual approach to pupils and students requires certain 
changes in the organization of the system; relevance of the language issue in education; it is 
necessary to establish free public control over the quality of educational services provided and their 
compliance with modern world standards; it is necessary to go away from the cult of the received 
diploma, and it is also necessary to strive for constant professional growth of all categories of the 
population: from teachers to motorists. And this growth should be accompanied by diplomas 
obtained, and from educational institutions of authority not only in Ukraine, but also abroad. 
Besides, this growth should be accompanied by diplomas obtained, and from educational 
institutions of authority not only in Ukraine, but also abroad. 
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ФУТУРОЛОГІЧНІ ЕКСПЛІКАЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТНЬОЇ 
ПОЛІТИКИ 

О. М. Нежива 

У статті розглядаються особливості футурологічних експлікацій нової української 
освітньої політики. Також показано наявні протиріччя розвитку державної освітньої 
політики України та важливість для транзитивних суспільств формування її на 
демократичних засадах актуалізує розроблення й упровадження політики реформування 
національної системи освіти. При цьому аналізуються особливості формування і розвитку 
радянської і європейської системи освіти. Кожна з них володіє певними перевагами і 
недоліками. У статті відзначено перспективи переходу від моносуб’єктності до 
полісуб’єктності освітньої політики. Для цього потрібно, щоб освітня політика 
ґрунтуватися не тільки на державних, а й на громадських, суспільних механізмах 
регулювання діяльності, створювати та підтримувати сприятливе середовище для 
існування та функціонування альтернативних можливостей, що є необхідною умовою 
утвердження вільної освітньої взаємодії та розуміння освіти як практики свободи. Стаття 
ілюструє основні положення української освітньої політики, заснованої на українській 
національній ідеї. Ці положення передбачають наступне: українська освітня політика 
повинна базуватися на визнанні факту народження індивідуальності, а також, будуватися 
за принципом «не нашкодити»; індивідуальний підхід до учнів і студентів вимагає певних змін 
в організації системи; освіти актуальність мовного питання; необхідно налагодити 
незалежний громадський контроль над якістю освітніх послуг, що надаються та їх 
відповідності сучасним світовим стандартам; потрібно відійти від культу отриманого 
диплому, а також, варто домагатися сталого професійного зростання всіх категорій 
населення: від учителів до автомобілістів. І це збільшення має супроводжуватися 
отриманими дипломами, причому освітніх закладах, які є авторитетних не тільки в 
Україні, а й за її межами. 

 
Ключові слова: освіта, система освіти, реформа, університет, політика, футурологічна 

експлікація, Україна. 
 
Introduction of the issue. Modern 

humanity is experiencing an education 
crisis, which is global in nature and 
deepens in the conditions of transitory 
post-Soviet societies, such as the 
Ukrainian one. In this context, the study 
of educational policy and the development 
of projects of possible future ways of its 
reformation and development as a tool for 
building civil society becomes extremely 
relevant in a scientific and praxeological 
sense. After all, high-quality and effective 
education is a necessary condition for the 
consolidation of all social institutions, the 
formation of new outlook and value 
orientations of the individual. 

Research methods. The 
methodological foundations of educational 
policy research are based on modern 
ideas about education. The principles of 
systematicity, integrity, objectivity and 

Актуальність дослідження. Сучасне 
людство переживає кризу освіти, що має 
глобальний характер та поглиблюється в 
умовах транзитивних пострадянських 
суспільств, таких як українське. У цьому 
контексті дослідження освітньої політики 
та розроблення проєктів майбутніх 
можливих шляхів її реформування та 
розвитку як інструменту побудови 
громадянського суспільства стає 
надзвичайно актуальним у науковому та 
важливим у праксеологічному плані. Адже 
якісна та ефективна освіта є необхідною 
умовою консолідації всіх соціальних 
інституцій, формування та становлення 
нових світоглядно-ціннісних орієнтирів 
особистості. 

Методи дослідження. Методологічні 
засади дослідження освітньої політики 
базуються на сучасних уявленнях про 
освіти. Серед класичних підходів 
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development were applied among the 
classical approaches of scientific 
knowledge. General scientific methods, 
such as analysis, synthesis, comparison, 
systematization, are also used in this 
paper. 

Aim of research is to carry out a 
comprehensive analysis and consideration 
of the features of the futurological 
explanation of the new Ukrainian 
educational policy. 

Current state of the issue. 
Considering all the above-mentioned 
circumstances, the attention of scientists, 
philosophers, educators – theoreticians 
and practitioners to the problem of 
forming a futuristic educational policy 
project in Ukraine is not accidental. 
Among Ukrainian researchers such as 
V. Andrushchenko, O. Bazaluk, T. Brus, 
V. Darmanskyi, D. Dzvinchuk, 
V. Zhuravskyi, L. Huberskyi, V. Kremen, 
V. Lugovoi, V. Ognivyuk, L. Prokopenko, 
N. Protasov, V. Romanov, O. Rudik, etc. 
pay attention to the philosophical and 
educational principles of personality 
development, problems of the educational 
system and its development. 

As V. Andrushchenko and V. Saveliev 
point out in the work Educational policy 
(review of the agenda) that having 
considered only the main trends of the 
world research space of educational 
policy, we still have some grounds for 
determining its scientific status among 
the social sciences. 

Moreover, Ukrainian researcher 
O. Nezhyva in her article Modernization of 
educational policy in the context of modern 
civilization processes notes a systematic 
analysis of the phenomenon of educational 
policy in the context of the deployment of a 
modern civilizational process. Furthermore, 
she emphasizes that the use of the 
obtained results in the future can be 
applied in the development and formation 
of the state educational policy in Ukraine. 

Besides, K. Korsak in his work 
Education, society, man in the 21st 
century: integral philosophical analysis 
explains that national educational policy 
in the broadest sense as a set of priorities 
and goals have been formulated by the 
government to improve and develop the 

наукового пізнання були застосовані 
принципи системності, цілісності, 
об’єктивності та розвитку. Також 
використовуються загальнонаукові 
методи, такі як аналіз, синтез, порівняння, 
систематизація. 

Мета дослідження полягає у 
здійсненні комплексного аналізу та 
розгляду особливостей футурологічної 
експлікації нової української освітньої 
політики. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Зважаючи на всі 
вищеперераховані обставини, увага 
науковців, філософів, освітян – теоретиків 
і практиків до проблеми формування 
футурологічного проєкту освітньої 
політики в Україні не є випадковою. Серед 
українських дослідників означеною 
проблемою займаються В. Андрущенко, 
О. Базалук, Т. Брус, В. Дарманський, 
Д. Дзвінчук, В. Журавський, 
Л. Губерський, В. Кремень, В. Луговий, 
В. Огнів’юк, Л. Прокопенко, Н. Протасов, 
В. Романов, О. Рудік, С. Терепищий та ін. 

Як зазначають В. Андрущенко та 
В. Савельєв у праці "Освітня політика 
(огляд порядку денного)", що, розглянувши 
лише основні тенденції світового 
дослідницького простору освітньої 
політики, ми все ж маємо певні підстави 
для визначення її наукового статусу в 
суспільстві. наук. 

До того ж, українська дослідниця 
О. Нежива у статті "Модернізація освітньої 
політики в контексті сучасних 
цивілізаційних процесів" відзначає 
системний аналіз феномену освітньої 
політики в контексті розгортання 
сучасного цивілізаційного процесу. Також 
вона підкреслює, що використання 
отриманих результатів у майбутньому 
може бути застосоване при розробці та 
формуванні державної освітньої політики 
в Україні. 

Крім того, К. Корсак у праці "Освіта, 
суспільство, людина ХХІ століття: 
інтегральний філософський аналіз" 
пояснює національну освітню політику в 
найширшому розумінні як набір 
пріоритетів і цілей, сформульованих 
урядом для вдосконалення та розвитку 
системи освіти. 

Виклад основного матеріалу. Які 
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system education. 
Results and discussion. What are the 

main contradictions of educational policy 
which inhibit the further development of 
both the educational system and society 
in general identified by modern Ukrainian 
and foreign researchers? 

Firstly, "the modern education policy of 
Ukraine is in many respects an example of 
a suboptimal combination of elements of 
conflicting models. On the one hand, it 
uncritically borrows the values, goals and 
priorities of the liberal model (with its 
individualism, pluralism, econocentrism) 
and thereby somewhat contradicts the 
worldview core of Ukrainian culture (which 
also includes the values opposite to 
liberalism of preserving the high 
significance of the state, nation, people). On 
the other hand, the educational policy of 
Ukraine, as we have already noted, is 
largely inherited from the Soviet education 
management system, which according to 
organizational and management criteria 
can be classified as an administrative, even 
totalitarian model" [1: 56]. 

Secondly, there is currently a conflict 
between the traditional and postmodern 
vision of the development of state 
education policy, as well as between its 
social and economic priorities. These 
contradictions are related to the formation 
of hybrid communist neoliberal 
rationality, with authoritarian 
management methods, but which, at the 
level of discourse, seeks to develop its 
autonomy and self-government [2: 487-
508]. These inconsistencies are 
exacerbated by attempts by politicians to 
"reflect Ukraine's past", build a 
"spiritually and culturally rich" nation, 
and at the same time "catch up with 
developed Europe" and build a "modern 
and technologically advanced" market 
economy. Undoubtedly, these rather 
different political projects lead to conflict 
at the highest level of political discourse, 
as well as in the process of praxeological 
implementation of politics. 

Therefore, the existing contradictions 
in the development of the state 
educational policy of Ukraine and the 
importance for transitive societies of its 
formation on a democratic basis actualize 

основні протиріччя освітньої політики, що 
гальмують подальший розвиток як 
освітньої системи, так і суспільства 
загалом виділяють сучасні українські та 
зарубіжні дослідники?  

По-перше, "сучасна українська освітня 
політика багато в чому є прикладом 
неоптимального об’єднання елементів 
конфліктуючих моделей. З однієї сторони, 
вона частково наслідує цінності, 
пріоритети та цілі ліберальної моделі (з її 
індивідуалізмом, плюралізмом, 
економоцентризмом) і тим самим певною 
мірою суперечить світоглядній основі 
української культури (яка також  містить і 
супротивні лібералізму цінності, а саме, 
збереження високої значущості держави, 
народу, нації); а з іншої сторони, 
українська освітня політика, багато в чому 
унаслідувала із системи радянського 
управління освітою, котру за 
організаційно-управлінськими критеріями 
відносять до адміністративної, та навіть 
тоталітарної моделі" [1: 56]. 

По-друге, нині наявними є конфлікт 
між традиційним і постмодерністським 
баченням розвитку державної освітньої 
політики, а також між її соціальними та 
економічними пріоритетами. Ці 
протиріччя пов'язані з формуванням 
гібридної комуністичної неоліберальної 
раціональності, з авторитарними 
методами управління, але яка, на рівні 
дискурсу, прагне розвивати свою 
автономію та самоврядування [2: 487-
508]. Ці невідповідності посилюються 
спробами політикуму "відобразити минуле 
України", збудувати "духовно і культурно 
багату" націю, і водночас "наздогнати 
розвинену Європу" та побудувати "сучасну 
і технологічно просунуту" ринкову 
економіку. Поза сумнівом, ці досить 
відмінні політичні проєкти призводять до 
конфліктності на вищому рівні 
політичного дискурсу, а також, у процесі 
праксеологічної імплементації політики. 

Отже, наявні протиріччя розвитку 
державної освітньої політики України та 
важливість для транзитивних суспільств 
формування її на демократичних засадах 
актуалізують розроблення й упровадження 
політики реформування національної 
системи освіти. 

Відзначимо, якщо радянська модель 
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the development and implementation of 
the policy of reforming the national 
education system. 

Note that if the Soviet model of education 
represented a single, integrated process 
that exerted its influence on the entire 
territory of the former USSR, then when 
considering the European education system 
and European educational policy, we must 
remember that it represents a sufficient 
number of independent and self-sufficient 
educational systems of the states which 
signed the Bologna Declaration. European 
education systems, many of which have 
culturally rich histories, are united around 
formal provisions.  

Harmonizing between the two cultures, 
educational policy of Ukraine should 
consider the following: 

1. The education system that prevailed 
in the Soviet Union had its advantages 
(pros) and disadvantages (cons). The 
advantages include: 

- high social status of academic staff; 
decent working conditions for educators 
and high salaries; 

- pre-school facilities and current 
material and technical support of schools; 

- suitable level of teaching and 
vocational education at the secondary 
school; professional training programs for 
accomplished employees; practice-
oriented training;  

- free education at the HEIs; 
- the priority of knowledge (i.e. 

students have to study and don’t pay for 
good grades); lack of corruption; 

- versatility and encyclopedic 
knowledge; 

- identical opportunities; 
- HEIs did not only give education but 

also upbringing;  
- topics of the lessons were literally 

"spoon-fed" by educators, some hours 
were given to repeat and consolidate 
materials. 

The disadvantages include: 
- the ideologization of knowledge was 

conducted that is only the knowledge, 
which was written into the format of 
communist ideology, was accessible. 
Furthermore, other information was 
simply ignored; 

- the system is not oriented to search 

освіти уособлювала собою єдиний, 
інтегрований процес, який здійснював 
свій вплив на всю територію колишнього 
СРСР, то, розглядаючи європейську 
систему освіти та європейську освітню 
політику, ми повинні пам’ятати, що вона 
уособлює собою достатню кількість 
самостійних і самодостатніх освітніх 
систем держав, які підписали Болонську 
конвенцію. Європейські освітні системи, 
багато з яких мають культурно насичену 
історію, об’єднуються навколо формальних 
положень.  

Балансуючи між двома культурами, 
українська освітня політика повинна 
враховувати, таке: 

1. Система освіти, яка панувала в 
Радянському Союзі, мала свої здобутки 
("плюси") і прорахунки ("мінуси"). До 
"плюсів" зарахуємо: 

- високий суспільний престиж науково-
педагогічних працівників вищих закладів 
освіти; гідні матеріально-побутові умови 
працівників сфери освіти та висока 
заробітна плата; 

- сучасна і високотехнологічна для того 
часу матеріально-технічна база 
навчальних закладів, дошкільних та 
позашкільних закладів; 

- належний рівень трудового 
виховання, навчання і професійної 
орієнтації в школах; проходила 
політехнічна і практична направленість 
викладання; проводилась розширена 
підготовка кваліфікованих робітничих 
кадрів у системі професійно-технічного 
навчання; 

- безкоштовне навчання у школах і 
вищих навчальних закладах; 

- пріоритет знань (потрібно було 
навчатися, а не сплачувати гроші); 

- поглиблена теоретична основа, 
різнобічність та енциклопедичність знань; 

- рівність можливостей; 
- всебічний розвиток, зокрема й 

духовний розвиток; навчальні заклади всіх 
рівнів надавали не лише освіту, але й 
виховання; 

- теми занять дослівно "розжовувалися" 
освітянами, а на повторення і закріплення 
матеріалу давалися додаткові години; 

До "мінусів" зарахуємо:  
- проводилась ідеологізація знань, 

тобто, загальнодоступними були лише ті 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

21 
 

for knowledge. That is more knowledge 
was handed "on a silver platter". 
Predominance of cramming was above the 
understanding of materials; 

- standardization of the curriculum and 
syllabus, which do not imply the choice 
for the stronger or weaker students; 

- lack of understanding about relation 
between the acquired knowledge and 
everyday life; 

- authoritarian atmosphere; 
- very weak training in foreign 

languages. 
The list of advantages and 

disadvantages, which is analyzed, can be 
continued, and some positions can even be 
denied. The main thing is that in the Soviet 
education system with the breakdowns and 
complexities in the organization of the 
teaching process had enough achievements 
and advantages, which allow this system to 
be one of the leading education systems all 
over the world. 

2. The education system that is 
predominated in European countries and 
jointed by the Bologna Declaration has its 
disadvantages (cons) and advantages 
(pros) as the Soviet education system. The 
advantages (pros) include: 

- from a worldwide point of view of the 
principles of implementing elements of the 
Bologna system, it corresponds to 
Ukrainian interests for further 
internationalization and strengthening of 
European economic, political and cultural 
relations; 

- a two-level system of higher education 
in the EU, on the one hand, provides an 
opportunity to improve the level of 
professional training. After receiving a 
Bachelor’s degree, everyone can develop 
his/her professional skills in the master 
course. On the other hand, this system 
allows the flexibility to change the profile 
of training, which is very important on 
condition of growing demand for specialty. 
Having a certain numbers of ECTS credits 
(system ECTS – European Community 
Course Credit Transfer System), everyone 
can get extra credits for another profile 
training. In addition, it is allowed to 
complete a Bachelor's degree in one 
specialty, and obtain a Master's degree in 
another. 

знання, які вписувалися у формат 
комуністичної ідеології, а інша інформація 
елементарно приховувалася; 

- система не була націлена відносно 
пошуку самостійних знань, переважна 
частка знань викладалася нібито "на 
тарілочці"; переважало зубріння над 
осмисленням матеріалу; 

- стандартизація навчальної програми, 
яка не припускала вибирання більш 
слабшого або ж сильнішого рівня; 

- відсутність оцінки взаємовідносин 
отриманих знань з повсякденним життям; 

- атмосфера авторитаризму;  
- дуже слабка підготовка з іноземних 

мов. 
Перелік здобутків і недоліків, який 

аналізується, можна продовжити, а за 
деякими позиціями навіть заперечити. 
Головне є те, що в радянській системі 
освіти поряд з негараздами та 
прорахунками в організації освітнього 
процесу існувало досить гідних 
напрацювань та досягнень ("плюсів"), 
котрі виводили її заслужено до кола 
основних освітніх систем світу. 

2. Системи освіти, котрі мають перевагу 
у країнах об’єднаної Європи і які об’єднані 
Болонською конвенцією, як і радянська 
система освіти, мають свої переваги 
("плюси") і недоліки ("мінуси"). До "плюсів" 
зарахуємо: 

– з погляду принципів упровадження 
елементів Болонської системи відповідає 
інтересам України для подальшої 
інтернаціоналізації та зміцнення 
європейських економічних, політичних і 
культурних зв'язків; 

– вища освіта дворівневої системи 
унітарної Європи, з однієї сторони, дає 
можливість підвищити рівень своєї 
професійної підготовки. Адже після 
закінчення бакалаврату є шанс для тих, 
хто бажає отримати більш високий 
професійний статус навчаючись далі у 
магістратурі. А з протилежної сторони, ця 
система гнучко уможливлює зміну 
профілю підготовки. І це дуже важливо в 
умовах швидко змінного попиту на 
спеціальності. Кожен, хто має в запасі 
деяку кількість кредитів може отримати 
додатково відсутні кредити для іншого 
профілю діяльності. Також, допускається 
отримання ступеня бакалавра за однією 
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- the Bologna process is proposed for 
increasing the mobility of educators and 
students (i.e. academic mobility). This 
mobility gives teachers and students a 
chance to move to inside or outside their 
own country to study or educate in 
another high educational institution for a 
limited time. The mobile students can 
enter a university in one country and 
finish it in another country by getting an 
academic degree. Moreover, in the future, 
it is planned to recognize to legally 
equivalence of the academic degree or 
diploma in all countries participating in 
the Bologna process. This will enable 
professionals to move into the different 
counties in the job search; 

- the quality of education is a 
fundamental stone formation as a basic 
condition for relevance, trust, 
compatibility, mobility, and attractiveness 
in the European Higher Education Area. 
Continuous improvement of the quality of 
education and control over the quality of 
education at the expense of: self-
assessment; external international quality 
audit; accreditation by independent 
organizations; publicity of quality 
assessment procedures and results; 
ensuring transparency of administrative 
and financial activities of universities; 

- strengthening of autonomy and 
academic freedoms with simultaneous 
responsibility and accountability of higher 
education institutions. Universities are 
given the right to create their own 
strategy, choose their own priorities in 
education and conducting scientific 
research, spend their resources, profile 
their programs and set their own criteria 
for admitting professors and students; 

- availability of high-quality, 
individualized and flexible curriculums; 

- 30% of courses at universities are 
offered as a mandatory course, and 70% 
of them are as independent. Education of 
HEIs is fixed as an appropriate model 
which allows the students to choose 
subjects which they like. As a result, it is 
possible to correct choice (in case of error) 
taking for the next year as an additional 
course, which the student considers 
necessary again; 

- lifelong learning. 

спеціальністю, а здобуття магістра за 
іншою; 

– Болонська система покликана 
збільшити мобільність викладацького 
складу й студентів. Вона припускає 
можливість того, що студент може 
вступити до ЗВО в одній країні, проте 
зможе перейти до ЗВО іншої країни й 
закінчити його, отримавши відповідний 
диплом про вищу освіту. Більше того, у 
майбутньому планується офіційно 
зрівняти дипломи всіх країн, які входять у 
Болонський процес. Таким чином, це 
надає можливість спеціалістам з вищою 
освітою мігрувати між країнами у 
пошуках роботи; 

– якість освіти – це фундаментальний 
камінь формування, а також, передумова 
для довіри, мобільності, доречності, 
привабливості та сумісності в зоні 
європейської вищої освіти; постійний 
контроль над якістю освіти та підвищення 
якості освіти відбувається за рахунок: 
самооцінки; акредитації незалежними 
організаціями; зовнішнього міжнародного 
аудиту якості; результатів оцінювання 
якості та публічності процедур; 
забезпечення прозорості управлінської та 
фінансової діяльності університетів; 

– посилення автономії та академічних 
свобод з одночасними відповідальністю і 
звітністю закладів вищої освіти; 
університети наділяють правом 
створювати свою стратегію, обирати свої 
пріоритети у навчанні та проведенні 
наукових досліджень, профілювати свої 
програми і встановлювати свої критерії 
для прийому професорів та учнів і 
витрачати свої ресурси; 

– наявність високоякісних, гнучких і 
індивідуалізованих навчальних програм; 

– 30% курсів у ЗВО запропоновані як 
обов'язкові, а 70% – як самостійні. У 
закладах освіти закріпилася відповідальна 
модель, коли студент (учень) самостійно 
може вибрати предмети, які йому до 
вподоби. При цьому надається можливість 
відредагувати вибір (у разі помилки), 
взявши на наступний рік як додатковий 
той курс, який він знову вважатиме за 
потрібний; 

– освіта протягом життя. 
До "недоліків" Болонської системи 

відносять такі як: 
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The disadvantages of the Bologna 
system include the following: 

- the impossibility of implementing the 
principle of mobility in the conditions of 
modern Ukraine; 

- the possibility of free choice of 
subjects by the students; 

- it is often difficult for students to 
check the number of points received 
during the semester; 

- a sharp deterioration in the quality of 
education; 

- big teaching load. Instead of research 
activities and improve professional skills, 
educators are forced to perform a load of 
860 to 1100 hours per academic year. 
According to the EU requirements, the 
teaching load is less than twice, at least. 

It should be noted that large-scale 
educational reforms, which Ukraine is just 
approaching, began in Central and Eastern 
Europe countries at the end of the 20th 
century. This process was caused by the 
collapse of the bipolar world and the 
formation of several dozen states in Europe, 
which aspired to European values and 
democratic transformations. The Czech 
Republic, Hungary, Romania, Poland, 
Slovenia and many other countries, 
completely rid of socialist regimes, began 
reforms in education, politics, economy and 
other spheres of life. 

Consequently, the education systems 
in the newly formed European states not 
only reoriented from one model (Soviet 
model) to another (European model), but 
also achieved quite high indicators in 
their development. A large number of 
Ukrainians refuse to get an education in 
Ukraine in favor of studying in states 
which are mentally close to Ukraine: the 
Czech Republic, Poland, and Slovenia. 

Furthermore, many Ukrainian 
universities, as in the old Soviet times, 
continue to believe that the choice of 
students in their favor is the final 
decision, and that the student is tied to 
the university for all years of study. That 
is, in Ukraine, a student pays almost the 
same price for education as in Europe, 
but unlike his European colleagues, he is 
completely deprived of the right to choose 
higher quality services and a guarantee 
that the educational services provided to 

– можливість вільного вибору 
студентами предметів; 

– часто студентам важко перевірити 
кількість отриманих балів протягом 
семестру; 

– спостерігається різке погіршення 
якості освіти; 

– суттєво збільшується навантаження 
на науково-педагогічних працівників; 
взамін підвищення свого професійного 
рівня та науково-дослідної діяльності, 
освітяни повинні вичитувати 
навантаження від 860 до 1100 годин за 
навчальний рік. За європейськими 
вимогами, навантаження на викладачів 
як мінімум у два рази нижче. 

Зазначимо, що масштабні реформи в 
освіті, які Україна намагається втілити у 
життя, розпочалися в країнах Центральної 
та Східної Європи в кінці ХХ століття. Цей 
процес був викликаний розпадом 
двополярного світу й формуванням у 
Європі декількох десятків держав, які 
прагнули до європейських цінностей і 
демократичних перетворень. Чехія, 
Угорщина, Польща, Румунія, Словенія та 
багато інших країн, сповна позбувшись 
соціалістичних режимів, почали реформи 
в освіті, політиці, економіці та інших 
сферах життя.  

Отже, системи освіти в новоутворених 
європейських державах не тільки 
переорієнтувалися з радянської моделі на 
європейську модель, та досягли досить 
високих показників у своєму розвитку. 
Велика кількість українців відмовляється 
від отримання освіти в Україні, на 
користь навчання в державах ментально 
близьких, та схожих з Україною: Чехії, 
Польщі, Словенії.  

А в багатьох університетах України, як 
в старі радянські часи, продовжують 
вважати, що вибір студентів на їхню 
користь – це остаточне рішення, і що 
студент прив'язаний до університету на 
всі роки навчання. Іншими словами, в 
Україні студент сплачує за освіту 
практично стільки ж, як і в Європі, але на 
відміну від своїх європейських товаришів, 
він цілковито позбавлений можливості 
вибору більш якісних послуг, та  гарантії, 
що ті освітні послуги, які йому надаються, 
будуть відповідати європейським 
стандартам. 
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him meet European standards. 
So, we examined the features of the 

formation and development of the Soviet 
and European education systems. Each of 
them has certain disadvantages and 
advantages, most of which we have 
discussed above. Let's try to formulate the 
main provisions of the Ukrainian 
educational policy based on the Ukrainian 
national idea: 

1. The analysis of modern literature on 
neurobiology, psychology and philosophy of 
education forces us to recognize the 
correctness of the research school of J. 
Piaget. The genetics of parents is 
manifested in the peculiarities of the 
formation of the child's psyche. This fact is 
indicated by the following study by the 
director of the Institute of Neuropsychology 
and Cognitive Processes (USA) E. Goldberg 
[5]. For this reason, the educational policy 
of Ukraine should be based on the 
recognition of the fact of the birth of 
individuality e.g. a baby with a nervous 
system in which a special individual 
development strategy is embedded. 

2. Recognition by the Ukrainian model 
of education of the fact that children are 
born with an already established 
individual strategy for the development of 
internal creative potential transforms the 
tasks facing the educational process. 
Instead of the authoritarian imposition of 
the dominant in Ukrainian society by an 
ideologue (attempts to form "something" 
from a clean sheet), the educational policy 
of Ukraine should be based on the 
principle of "do no harm". Furthermore, it 
performs at least three main functions: 

- to create favorable conditions to the 
disclosure of individual strategies for the 
development of the inner creative 
potential of the psyche; 

- to accompany and encourage the 
disclosure of the inner creative potentials 
of the psyche of younger generations; 

- to consolidate individual 
manifestations of the psyche by the most 
available means, involving them in the 
social and cultural activities of the 
developing Ukrainian society. 

3. The priority of the development of an 
education seeker’s individual 
manifestations, which are embedded in 

Отже, ми розглянули особливості 
формування і розвитку радянської і 
європейської систем освіти. Кожна з них 
володіє певними недоліками та 
перевагами, переважну частину яких ми 
розглянули вище. Спробуємо 
сформулювати основні положення 
української освітньої політики, заснованої 
на українській національній ідеї:  

1. Аналіз сучасної літератури з 
нейробіології, психології та філософії 
освіти змушує визнати правоту 
дослідницької школи Ж. Піаже – генетика 
батьків проявляється в особливостях 
формування психіки дитини. На цей факт 
вказує наступне дослідження директора 
Інституту нейропсихології та пізнавальних 
процесів (США) Е. Голдберга [5]. З цієї 
причини українська освітня політика 
повинна базуватися на визнанні факту 
народження індивідуальності – немовляти 
з нервовою системою, в яку закладена 
особлива індивідуальна стратегія 
розвитку. 

2. Визнання українською моделлю 
освіти факту народження дітей з уже 
закладеною індивідуальною стратегією 
розвитку внутрішніх творчих потенціалів 
змінює завдання, що стоять перед 
освітнім процесом. Замість авторитарного 
нав’язування панівних в українському 
соціумі ідеологем (спроб з чистого аркуша 
сформувати "щось") українська освітня 
політика повинна будуватися за 
принципом "не нашкодити"; виконувати 
як мінімум три основні функції: 

– створювати сприятливі умови для 
розкриття індивідуальних стратегій 
розвитку внутрішніх творчих потенціалів 
психіки; 

– супроводжувати і заохочувати 
розкриття внутрішніх творчих потенціалів 
психіки підростаючих поколінь; 

– максимально доступними засобами 
закріплювати індивідуальні прояви 
психіки, залучаючи їх до соціально-
культурної діяльності українського 
соціуму, що розвивається. 

3. Пріоритет розвитку індивідуальних 
проявів у здобувача освіти, які закладені в 
ньому при народженні, принципово 
змінює погляд на систему освіти як 
інструмент, за допомогою якого 
українське суспільство, що розвивається, 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

25 
 

him / her at birth, basically changes the 
view of the education system as a tool by 
which the developing Ukrainian society 
interacts with new generations. At the 
same time, it is important to take into 
account at least the following aspects: 

– the society does not form and impose 
certain ideologies on the new generation, 
but involves new individual strategies for 
the development of internal creative 
potentials in solving the actual tasks 
facing its adult members. That is, 
partnership relations are established with 
the younger generation as early as 
possible, which help to more fully and 
effectively integrate the consciousness 
that is just being formed into civil society 
and the national-cultural environment. 

– the system of education from an 
authoritarian environment that forces and 
instructs should acquire the features of a 
second "parental house", to which 
children should gladly go for new 
impressions, discoveries and knowledge. 
The environment of educational 
institutions for any young person should 
turn into an exciting game which is 
tailored to him/her and in which he/she 
is the main player. 

4. An individual approach to pupils 
and students requires certain changes in 
the organization of the education system: 

- The most current material and 
technical support of HEIs (the level of 
material and technical support of HEIs in 
Ukraine is known to everyone). 

- Putting high criteria of responsibility 
on teachers, at the same time it is 
necessary to raise the social status of the 
teaching staff. A beggar teacher, who is 
constantly concerned about the financial 
situation of his/her family, cannot engage 
in delicate and responsible research work 
with children of different ages. The 
teaching staff should at least belong to 
the middle class and have appropriate 
financial support. In the environment of 
teachers, it is necessary to maintain 
constant competition, which, on the one 
hand, would remove from the educational 
environment "accidental" people or people 
who are not ready (from the point of view 
of education seekers) to work with 
younger generations, and on the other 

взаємодіє з новими поколіннями. При 
цьому важливо врахувати як мінімум такі 
аспекти: 

– суспільство ні в якому разі не формує і 
не нав'язує певні ідеологеми новим 
поколінням, а залучає нові індивідуальні 
стратегії розвитку внутрішніх творчих 
потенціалів у вирішення актуальних 
завдань, які стоять перед його дорослими 
членами; тобто з підростаючим 
поколінням якомога раніше 
встановлюються партнерські відносини, 
які допомагають повніше й ефективніше 
інтегрувати свідомість, що тільки 
формується в громадянське суспільство та 
національно-культурне середовище;  

– система освіти з авторитарного 
середовища, що примушує і повчає, 
повинна набути рис другого 
"батьківського будинку", в який діти 
мають із задоволенням йти за новими 
враженнями, відкриттями і знаннями; 
середовище освітніх закладів для будь-якої 
дитини повинно перетворитися на 
захоплюючу гру, яка підстроєна саме під 
нього, і в якій він головний гравець.  

4. Індивідуальний підхід до учнів і 
студентів вимагає певних змін в 
організації системи освіти: 

– Найсучаснішої матеріально-технічної 
бази освітніх закладів (рівень матеріально-
технічного забезпечення освітніх закладів 
в Україні всім відомий). 

– Покладаючи високі критерії 
відповідальності на викладачів, одночасно 
необхідно підняти соціальний статус 
викладацького складу. Не може викладач-
жебрак, постійно заклопотаний 
матеріальним становищем своєї сім'ї, 
займатися тонкою і відповідальною 
дослідницькою роботою з дітьми різного 
віку. Викладацький склад як мінімум 
повинен відноситися до середнього класу і 
мати відповідне матеріальне 
забезпечення. У середовищі викладачів 
необхідно підтримувати постійну 
конкуренцію, яка, з одного боку, 
прибирала б з освітнього середовища 
"випадкових" людей або людей, які не 
готові (з позицій здобувачів освіти!) 
працювати з підростаючими поколіннями, 
а з іншого боку, заохочувала і надавала 
можливість зростання (професійного, 
соціального і матеріального) талановитим і 
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hand, encourage and provide an 
opportunity growth (professional, social 
and material) of talented and capable 
representatives of the teaching staff. 

5. The relevance of the language issue. 
To remove the artificial pressure on the 
language, improve the study of the English 
language. It is mandatory to teach a fourth 
language in institutions of higher 
education. Students must get the 
opportunity to choose a language, but at 
the same time to actualize attention to the 
multilingualism of Ukrainians. In our 
opinion, in the study of languages, it is 
necessary to reach the level of highly 
developed countries of the world, when at 
the bachelor's level they know three 
languages, at the master's level – four, at 
the postgraduate level – more than four 
languages. This approach, in our opinion, 
will ensure the multilingualism of the 
cultural and national leaders of Ukrainian 
society. 

6. It is necessary to create independent 
public control over the quality of 
educational services provided and their 
compliance with modern world standards. 

7. It is necessary to move away from 
the trend of the received diploma. The 
diploma in other leading educational 
system does not play such an important 
role as in Ukraine. Moreover, on the one 
hand, if, for example, a diploma from 
Harvard (or another world-class 
university) and a diploma from a 
provincial university indicate a real 
difference in the training of a graduate, 
which is recognized by employers, then in 
Ukraine a diploma from, for example, the 
most prestigious university or a diploma 
from any another higher education 
institution will not guarantee the 
employer the level of training of the 
employee. Quite often, a graduate with a 
diploma from a provincial higher 
education institution is more useful for an 
enterprise than a person with a diploma 
from a prestigious domestic university. 

On the other hand, in the mentality of 
Ukrainians, receiving a diploma is the end 
of the educational process, which is 
followed only by work and work. 
Therefore, a received diploma in youth is 
mostly the last and only proof of 

здібним представникам викладацького 
складу. 

5. Актуальність мовного питання. Для 
зняття штучного тиску на мову 
покращити вивчення англійської мови. У 
закладах вищої освіти зобов’язати вчити 
на вибір четверту мову. Надати 
здобувачам освіти право вибору мови, але 
при цьому актуалізувати увагу на 
багатомовності українців. На наш погляд, 
у вивченні мов потрібно вийти на рівень 
високорозвинених країн світу, коли на 
рівні бакалавра знають три мови, магістра 
– чотири, на рівні аспіранта – більше 
чотирьох мов. Такий підхід, на нашу 
думку, забезпечить багатомовність 
культурно-національної еліти українського 
соціуму. 

6. Необхідно налагодити незалежний 
громадський контроль над якістю освітніх 
послуг, що надаються та їх відповідності 
сучасним світовим стандартам.  

7. Потрібно відійти від культу 
отриманого диплому. В жодній провідній 
освітній системі диплом не відіграє такої 
важливої ролі, як в Україні. Причому, з 
одного боку, якщо, наприклад, диплом 
Гарварду (або іншого університету 
світового рівня) та диплом якогось 
провінційного університету свідчить про 
реальну різницю в підготовці випускника, 
що визнається роботодавцями, то в 
Україні диплом, наприклад, 
найпрестижнішого університету чи 
диплом будь-якого іншого ЗВО не 
гарантуватиме роботодавцю рівня 
підготовки працівника. Досить часто 
випускник із дипломом провінційного ЗВО 
для підприємства корисніший, ніж особа з 
дипломом престижного вітчизняного 
університету. 

З іншого боку, в ментальності українців 
отримання диплому – це кінець освітнього 
процесу, за яким слідує тільки робота і 
робота. Тому отриманий диплом у юності – 
це в більшості своїй останнє і єдине 
свідчення освіченості сорокалітніх, 
п’ятдесятилітніх і шістдесятирічних 
працівників. Освіта впродовж життя і  
андрагогіка недостатньо популяризовані в 
країні.  

На нашу думку, необхідно домагатися 
постійного професійного зростання всіх 
категорій населення: від учителів до 
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education of workers in their forties, 
fifties, and sixties. Lifelong education and 
andragogy are not sufficiently popularized 
in the country. 

In our opinion, it is necessary to strive 
for constant professional growth of all 
categories of the population e.g. from 
teachers to mechanics. Moreover, this 
growth should be accompanied by the 
received diplomas from educational 
institutions of authority not only in 
Ukraine, but also abroad. 

Conclusions and research 
perspectives. Thus, considering the 
above-mentioned, it can be concluded 
that the main provisions of the Ukrainian 
educational policy should be based on the 
Ukrainian national idea, namely the 
recognition of the fact of the birth of 
individuality, as well as on the principle of 
"do no harm". Moreover, an individual 
approach to pupils and students requires 
certain changes in the organization of the 
system. Furthermore, it is necessary to 
establish independent public control over 
the quality of educational services 
provided and their compliance with 
modern world standards. Another main 
provision is the actualization of the 
process of multilingualism of Ukrainians, 
which, on the one hand, will allow 
individualization, and on the other hand, 
will provide an opportunity to freely adopt 
the successful experience of highly 
developed countries of the world, as well 
as to freely move from country to country 
in search of future work. It should also 
not be forgotten that increasing the 
multilingualism of Ukrainians, their 
individualization, will quantitatively and 
qualitatively replenish the cultural and 
national elite of Ukrainian society. 

автомобілістів. І це зростання має 
супроводжуватися одержаними 
дипломами, причому у ЗВО, які є 
авторитетними не тільки в Україні, а й за 
її межами. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Враховуючи викладене вище, можна 
зробити висновок, що основні положення 
української освітньої політики повинні 
засновуватися на українській 
національній ідеї, а саме: українська 
освітня політика повинна базуватися на 
визнанні факту народження 
індивідуальності, а також, будуватися за 
принципом "не нашкодити"; 
індивідуальний підхід до учнів і студентів 
вимагає певних змін в організації 
системи; налагодження незалежного 
громадського контролю над якістю 
освітніх послуг, що надаються та їх 
відповідності сучасним світовим 
стандартам. Ще одним основним 
положенням є актуалізація процесу 
багатомовності українців, що з однієї 
сторони дозволить індивідуалізуватися, а з 
іншої, надасть змогу вільно переймати 
успішний досвід високорозвинених країн 
світу, а також, вільно переміщатися з 
країни в країну в пошуках майбутньої 
роботи. Не варто також забувати, що 
збільшення багатомовності українців, їх 
індивідуалізація, кількісно та якісно 
поповнить культурно-національну еліту 
українського суспільства. 
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PEDAGOGICAL TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF THE FUNDAMENTALS 
OF CRITICAL THINKING IN PRESCHOOL CHILDREN IN THE PROCESS OF 

GETTING TO KNOW THE NATURAL ENVIRONMENT 

O. A. Sorochynska*, I. O. Hohola** 

The article, based on the analysis of scientific sources and own research, examines the problem 
of forming the foundations of critical thinking in preschool children. The regulatory and legal 
framework for the organization of the educational process in the preschool education institution has 
been analyzed. Despite the urgency of the problem of forming the foundations of critical thinking in 
preschool children, there is a contradiction in the possibilities of using pedagogical techniques for the 
development of critical thinking and the unpreparedness of educators for the specified activity. The 
purpose of the study is to update the problem of the development of the basics of critical thinking in 
preschool children in the process of familiarization with the natural environment; to systematize and 
characterize the pedagogical techniques for the development of the mentioned phenomenon in 
preschoolers. Research material and methods: theoretical analysis of scientific literature and 
normative documents, comparison, observation, methods of mathematical statistics. Research 
results. Differences in the concepts of "ecological competence" and "natural-ecological competence" 
are defined. The main characteristics of a person with developed critical thinking are highlighted. 
Techniques for developing the basics of critical thinking in preschool children during familiarization 
with the natural environment are systematized and characterized. A study was conducted among 
educators in the city of Zhytomyr and the region regarding the effectiveness of techniques for 
developing the basics of critical thinking in preschool children and the list of techniques that 
practicing teachers use in the educational process. The practical significance of the study is that 
innovative methods ("Colored words", "Picture gallery", "Prediction tree", "Geocoder", "Fishbone") 
have been identified and described, which can be used to develop the basics of critical thinking in 
preschool children in the process of familiarization with the natural environment. The use of 
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innovative methods in the educational process of a preschool institution contributes to increasing 
motivation to learn new things and stimulating thinking. 

Further research of this problem will be focused on the study of the level of development of the 
basics of critical thinking in older preschool children based on the results of the introduction of 
educational methods into the educational process of older preschool children. Conclusions. The 
organization of the educational process in the preschool education institution with the introduction of 
pedagogical methods will allow to develop the basics of critical thinking in children, which will 
contribute to increasing their motivation to learn new things, analysis of events and their evaluation, 
making thoughtful, balanced decisions, choosing an active life position. 

 
Key words: development, natural and ecological competence, critical thinking, critical thinking of 

older preschool children, critical thinking development technology, natural environment, preschool 
children. 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ РОЗВИТКУ ОСНОВ КРИТИЧНОГО 
МИСЛЕННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

З ПРИРОДНИМ ДОВКІЛЛЯМ  

О. А. Сорочинська, І. О. Гогола 

У статті, на основі аналізу наукових джерел та власних досліджень, розглянуто 
проблему формування основ критичного мислення у дітей дошкільного віку. Проаналізовано 
нормативно-правову базу організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. 
Незважаючи на актуальність проблеми формування основ критичного мислення в дітей 
дошкільного віку, існує суперечність у можливостях застосування педагогічних прийомів 
розвитку критичного мислення та непідготовленістю вихователів до зазначеної діяльності. 
Мета дослідження – актуалізувати проблему розвитку основ критичного мислення в дітей 
дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям; систематизувати та 
охарактеризувати педагогічні прийоми розвитку зазначеного явища в дошкільників 
Матеріал і методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури і нормативних 
документів, порівняння, спостереження, методи математичної статистики. Результати 
дослідження. Визначено відмінності у поняттях "екологічна компетентність", а також 
"природничо-екологічна компетентність". Виокремлено основні характеристики 
особистості з розвиненим критичним мисленням. Систематизована та охарактеризовано 
прийоми розвитку основ критичного мислення у дітей дошкільного віку під час ознайомлення 
з природним довкіллям. Проведено дослідження серед вихователя м. Житомир та області 
ефективності прийомів розвитку основ критичного мислення в дітей дошкільного та 
переліку прийомів, які педагоги-практики використовують у освітньому процесі. Практичне 
значення дослідження полягає в тому, що виокремлено та описано інноваційні прийоми, які 
можна застосовувати для розвитку основ критичного мислення в дітей дошкільного віку в 
процесі ознайомлення з природним довкіллям. Використання інноваційних форм та методів 
організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти сприяють підвищенню мотивації 
до пізнання нового та стимуляції мислення. 

Подальше дослідження зазначеної проблеми буде зосереджене на вивченні рівня розвитку 
основ критичного мислення в дітей старшого дошкільного віку за результатами 
впровадження освітніх прийомів в освітній процес дітей старшого дошкільного віку. 
Висновки. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з запровадженням 
педагогічних прийомів дозволить, розвивати основи критичного мислення в дітей, що 
сприятиме підвищенню їх мотивації до пізнання нового, аналізу подій і оцінюванню їх, 
прийняттю обдуманих, зважених рішень, обрання активної життєвої позиції. 

 
Ключові слова: розвиток, природничо-екологічна компетентність, критичне мислення, 

критичне мислення дітей старшого дошкільного віку, технологія розвитку критичного 
мислення, природне довкілля, діти дошкільного віку. 

 
Introduction of the issue. In the 21st 

century, an extremely rapid and dynamic 
development of all spheres of social life is 

Постановка проблеми. У ХХІ столітті 
спостерігається надзвичайно стрімкий і 
динамічний розвиток усіх сфер 
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observed. In all eras of its development, 
society paid special attention to education 
and training. The value of modern 
education is a socially competent 
personality, versatilely developed and one 
that successfully adapts in a world in 
which the volume of information and the 
number of sources of its receipt are 
growing rapidly. Accordingly, "yesterday's" 
complex of knowledge and skills is unable 
to fully meet the social demand for the 
development of the young generation. It is 
gradually supplemented, and sometimes 
replaced by soft skills, including critical 
thinking, which is one of the basic human 
abilities of the 21st century. This was 
announced at the World Economic Forum 
in Davos (2016), where these aspects 
ranked second among the ten most 
important skills. Thus, today it is 
considered quite necessary for the 
successful construction of a career and, in 
general, for the realization of a person's life 
potential. 

Considering the importance of preschool 
age as the foundation of further human 
development, namely intellectual, social, 
emotional, personal, the key role in this 
process belongs to the development of the 
basics of critical thinking. The most 
effective period is older preschool, children 
5–6 years of age. At this age, children are 
quite inquisitive by nature, are extremely 
active in learning about the world, are able 
to solve complex problems and even offer 
original ideas for solving them. 

Current state of the issue. The 
problem of natural and ecological 
competence of a preschooler is revealed in 
the works of N. Lysenko, V. Semenchuk, 
and N. Yarysheva. Attempts to develop 
practical recommendations are highlighted 
in recent studies by H. Belenko, C. Bondar, 
O. Konenka, N. Kot, N. Lytsenko, 
L. Lepikhova, L. Khoruzhoa, C. Shmalei, 
and others. 

The substantiation of the theoretical and 
methodological aspects of the development 
of the basics of critical thinking in 
preschool children can be found in the 
works of foreign scientists. In particular, 
the development of the basics of critical 
thinking in preschool children using 
STEAM tools (Ade Wijayanti & Lita 

соціального життя. В усі епохи свого 
розвитку суспільство відводило освіті й 
вихованню особливу увагу. Цінністю 
сучасної освіти стає соціально 
компетентна особистість, різнобічно 
розвинута і така, що успішно адаптується 
у світі, в якому стрімко зростає обсяг 
інформації та кількість джерел її 
надходження. Відповідно "вчорашній" 
комплекс знань і умінь не здатний 
повністю забезпечити суспільний запит у 
розвитку підростаючого покоління. Його 
поступово доповнюють, а подекуди й 
витісняють "soft skills" або "м’які" навички, 
серед яких критичне мислення. Критичне 
мислення належить до базових навичок 
людини ХХІ століття. Це було озвучено на 
Всесвітньому економічному форумі в 
Давосі (2016), де ця навичка серед 
найважливішого десятка посіла за 
рейтингом другу позицію. Таким чином, 
на сьогодні вона вважається достатньо 
необхідною для успішної побудови кар’єри 
та й взагалі для реалізації свого життєвого 
потенціалу людини.  

Зважаючи на важливість дошкільного 
віку, як фундаменту подальшого розвитку 
людини, а саме інтелектуального, 
соціального, емоційного, особистісного, 
ключова роль у цьому процесі належить 
розвитку основ критичного мислення. 
Найефективнішим періодом є старший 
дошкільний вік, діти 5–6 року життя. У 
цьому віці діти за своєю природою досить 
допитливі, надзвичайно активно пізнають 
світ, здатні вирішувати складні завдання і 
навіть пропонувати оригінальні ідеї для їх 
вирішення.  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Прoблема природничо-
екoлoгічнoї кoмпетентнoсті дoшкільника 
рoзкрита у рoбoтах Н. Лисенко, 
В. Семенчук, Н. Яришевої. Спрoби 
визначити змicт цьoгo пoняття та 
рoзрoбляли практичнi рекoмендацiї 
висвітлено у cучаcних дocлiдженнях 
Г. Бєлєнькoї, C. Бoндар, O. Кoнoненка, 
Н. Кoт, Н. Лиcенкo, Л. Лєпiхoвoї, 
Л. Хoружoї, C. Шмалей та iн.  

Обґрунтування теоретичних та 
методичних аспектів розвитку основ 
критичного мислення в дітей 
дошкільного віку знаходимо у працях 
зарубіжних науковців. Зокрема, 
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Latiana); experimental methods based on 
the environment (Ch. Anggreani) and 
others. Among domestic scientists, the 
mentioned problem was studied by: 
N. Vukina, O. Pometun, I. Sushchenko, 
K. Prykhodchenko, S. Rykova. 

Aim of research is to reveal the essence 
of the concepts of natural and ecological 
competence and critical thinking; 
justification of pedagogical tools for the 
development of the basics of critical 
thinking in preschool children in the 
process of familiarization with the natural 
environment. 

Results and discussion. The new edition 
of the Basic Component of Preschool 
Education outlines the key competencies of 
preschool children and the conditions for 
their formation. One of them is natural and 
ecological competence. During the theoretical 
analysis of the scientific literature, it turned 
out that along with the concept of 
"environmental and environmental 
competence" such terms as "environmental 
competence" and "environmental 
competence" are also used [3]. 

The scientific achievements of 
H. Belenkoi, N. Bibik, I. Bekha, A. Bogush, 
N. Gavrish, T. Naumenko, N. Pustovit, etc., 
contain a clear definition and essential 
features that allow "ecological competence" 
to be differentiated against the background 
of adjacent definitions However, we 
consider it necessary to clarify its essence 
based on the analysis, comparison, and 
generalization of approaches to the 
interpretation of the concept of "ecological 
competence". 

The results of the analysis show that 
most scientists, in particular L. Tytarenko, 
V. Marshytska, S. Shmalei and 
O. Prutsakova, interpret the concept of 
ecological competence as the ability to 
understand and evaluate ecological 
processes, make decisions and apply 
experience in life situations. 

In the work of G. Skirko and 
G. Chornaya, the ecological competence of 
a preschooler is interpreted as a 
manifestation of ecological culture in its 
"zone of responsibility", the ability to 
perform situational activities in everyday 
life and the natural environment through 
the application of acquired knowledge, 

розвиток основ критичного мислення в 
дітей дошкільного віку засобами STEAM 
(Аде Віджаянті, Літа Латіана); 
експериментальних методів, заснованих 
на навколишньому середовищі 
(Ч. Анггреаліні) та ін. Серед вітчизняних 
науковців зазнчену проблему 
досліджували: Н. Вукіна, О. Пометун, 
І. Сущенко, К. Приходченко, С. Рикова.  

Метою статті є розкриття сутності 
понять природничо-екологічна 
компетентність та критичне мислення; 
обґрунтування педагогічних інструментів 
розвитку основ критичного мислення в 
дітей дошкільного віку в процесі 
ознайомлення з природним довкіллям.  

Виклад основного матеріалу 
дослідження. Нова редакція Базового 
компоненту дошкільної освіти окреслює 
ключові компетентності дітей 
дошкільного віку та умови їх 
формування. Однією з них є 
природничо-екологічна компетентність. У 
ході проведення теоретичного аналізу 
наукової літератури, виявилося, що 
поряд із поняттям "природничо-
екологічна компетентність" вживаються 
й такі, як "екологічна компетентність" та 
"природнича компетентність" [3].  

Наукові здобутки Г. Белєнької, 
Н. Бібік, І. Беха, А. Богуш, Н. Гавриш, 
Т. Науменко, А. Хуторського, Н. Пустовіт 
та ін. містять чітке визначення та 
сутнісні ознаки, що дозволяє "екологічну 
компетентність" диференціювати на фоні 
суміжних дефініцій. Однак, вважаємо 
необхідним на основі аналізу, порівняння 
та узагальнення підходів щодо 
трактування поняття "екологічна 
компетентність" уточнити його сутність.  

Результати аналізу свідчать, що 
більшість науковців, зокрема 
Л. Титаренко, В. Маршицька, С. Шмалєй 
та О. Пруцакова поняття екологічна 
компетентність трактують як здатність 
розуміти і оцінювати екологічні процеси, 
приймати рішення й застосовувати 
досвід у життєвих ситуаціях.  

У праці Г. Скірко та Г. Чорної екологічна 
компетентність дошкільника трактується 
як прояв екологічної культури в її "зоні 
відповідальності", здатності до ситуативної 
діяльності в побуті та природному оточенні 
шляхом застосування здобутих знань, 
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skills and experience in the ability to make 
decisions and perform adequate actions, 
realizing their consequences for the natural 
environment [4]. From the point of view of 
scientists A. Bobro, L. Bobro, 
T. Naumenko, environmental competence 
of a preschooler is specific knowledge 
about nature, a positive emotional and 
value attitude towards its components, 
awareness of the rules of nature use and 
their observance [3]. 

By environmental competence, 
H. Belenka understands a complex of 
environmental values, motivations for 
environmental education activities, and 
own experience in solving specific 
problems. From another point of view, they 
believe that the environmental competence 
of preschool children is an integrative 
education that accumulates their life 
competence, characterized by specific 
knowledge about nature, as well as a 
valuable attitude to its components, 
awareness of the rules of nature use, and 
their observance [2]. 

Such a concept as "environmental and 
natural competence of preschool children" 
turned out to be quite close to this concept 
– it is a component of their life competence, 
which consists of specific knowledge about 
nature, a positive emotional and value 
attitude towards its components, 
awareness of the rules of nature use, their 
observance and includes three 
components: intellectual (cognitive), 
emotional-value and activity-practical [9]. 
The basic component of preschool 
education uses the concept of natural and 
ecological competence, which is understood 
as a child's ability to behave appropriately 
in various life situations, which is based on 
an emotional and valuable attitude to 
nature, knowledge of its laws, and is 
formed in the space of cognitive, research, 
work and play activity [1]. 

Therefore, in view of the above, there are 
certain differences in the concepts of 
"ecological competence" and "natural and 
ecological competence" of a preschooler. In 
particular, environmental competence 
involves children's awareness of the state of 
the ecological situation on planet Earth, in 
Ukraine, in their hometown, awareness of 
the relevance of these problems and their 

навичок та досвіду в умінні приймати 
рішення і виконувати адекватні дії, 
усвідомлюючи їхні наслідки для довкілля 
[4]. З позиції науковців А. Бобро, Л. Бобро, 
Т. Науменко, екологічна компетентність 
дошкільника – це конкретні знання про 
природу, позитивне емоційно-ціннісне 
ставлення до її компонентів, обізнаність із 
правилами природокористування та їх 
дотримання [3]. 

Під екологічною компетентністю 
Г. Бєлєнька розуміє комплекс екологічних 
цінностей, мотивації діяльності з 
екологічної освіченості, власного досвіду 
щодо розв’язання конкретних проблем. З 
іншого погляду вони вважають, що 
екологічна компетентність дітей 
дошкільного віку є інтегративним 
утворення, що акумулює їхню життєву 
компетентність, характеризується 
конкретними знаннями про природу, а 
також ціннісного ставлення до її 
компонентів, обізнаність щодо правил 
природокористування, їх дотримання [2]. 

Досить близьким до цього поняття 
виявилося й таке, як "еколого-природнича 
компетентність дітей дошкільного віку" – 
це складник їх життєвої компетентності, 
що становить конкретні знання про 
природу, позитивне емоційно-ціннісне 
ставлення до її компонентів, обізнаність із 
правилами природокористування, їх 
дотримання та включає три компоненти: 
інтелектуальний (когнітивний), емоційно-
ціннісний і діяльнісно-практичний [9]. У 
Базовому компоненті дошкільної освіти 
використовується поняття природничо-
екологічної компетентність, під яким 
розуміють здатність дитини до доцільної 
поведінки в різних життєвих ситуаціях, 
що ґрунтується на емоційно-ціннісному 
ставленні до природи, знаннях її законів, 
та формується у просторі пізнавальної, 
дослідницької, трудової та ігрової 
діяльності [1].  

Отже з огляду на вище зазначене, 
існують певні відмінності у поняттях 
"екологічна компетентність", а також 
"природничо-екологічна компетентність" 
дошкільника. Зокрема, екологічна 
компетентність передбачає обізнаність 
дітей із станом екологічної ситуації на 
планеті Земля, в Україні, у рідному місті, 
усвідомлення актуальності цих проблем 
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negative impact on the natural 
environment. At the same time, the natural 
and ecological competence of a preschooler 
is a broader concept aimed at forming 
preschoolers' knowledge, ideas about the 
natural environment, interdependence and 
changes in it, awareness of the impact of 
various factors on the natural environment 
(human activity, industry, etc.), as well as 
the formation appropriate behavior of a 
preschooler in the natural environment. 

Natural and ecological competence is a 
concept related to such categories as: 
ecological awareness, ecological thinking, 
ecological culture and ecological values, 
norms of behavior. Accordingly, natural 
and ecological competence accumulates 
ecological values, motivation for 
ecologically appropriate activities, 
ecological education and own experience of 
active activities in various situations to 
solve specific problems. Also, natural and 
ecological competence has an activity 
nature and involves the child's ability to 
mobilize knowledge, his attitude to nature, 
readiness to implement this knowledge in a 
specific environmental situation. 

The main opinion of the researchers is 
that the process of forming the 
environmental competence of a preschooler 
should be conscious and take place during 
the child's direct acquaintance with the 
natural environment. Also, the 
effectiveness of the formation of natural 
and ecological competence of preschool 
children largely depends on the 
environment in which the child grows up, 
the ability of the teaching staff to organize 
a comfortable ecological and developmental 
environment for the child. In order to form 
natural and ecological competence, the 
teacher must orientate himself in 
environmental problems (local, regional, 
global), have an already formed sense of 
public responsibility for the state of nature 
at the present time, and have a great desire 
and effective readiness to preserve it. In 
addition, an effective tool for the formation 
of natural and ecological competence is the 
ability to think critically. 

The term critical thinking comes from 
the Greek word krinein – to decide, judge 
and does not aim to find mistakes. From 
the standpoint of A. Johnson's approach, 

та їх негативного впливу на природнє 
довкілля. Тоді ж, як природничо-
екологічна компетентність дошкільника є 
більш ширшим поняттям спрямованим 
на формування в дошкільників знань, 
уявлень про природне довкілля, про 
взаємозалежності та зміни у ньому, 
усвідомлення впливу на природне 
довкілля різних чинників (людської 
діяльності, промисловості тощо), а також 
сформованість належної поведінки 
дошкільника у природному довкіллі.  

Природничо-екoлoгiчна кoмпетентнicть 
– це пoняття, щo пoв’язане з такими 
категoрiями, як: екoлoгiчна cвiдoмicть, 
екoлoгiчне мисленням, екологічна 
культура та екoлoгiчнi цінності, норми 
поведінки. Відповідно природничо-
екологічна компетентність акумулює 
екологічні цінності, мотивацію до 
екологодоцільної діяльності, екологічну 
освіченість і власний досвід активної 
діяльності в різних ситуаціях для 
вирішення конкретних проблем. Також, 
природничо-екологічна компетентність 
має діяльнісний характер і передбачає 
здатність дитини мобілізувати знання, 
ставлення її до природи, готовність 
реалізувати ці знання у конкретній 
екологічній ситуації.  

Ocнoвна думка дocлiдникiв пoлягає у 
тoму, щo прoцеc фoрмування екoлoгiчнoї 
кoмпетентнocтi дoшкiльника пoвинен 
бути уcвiдoмленим та здiйcнюватиcя пiд 
чаc безпocередньoгo oзнайoмлення 
дитини iз природним дoвкiллям. Також, 
ефективність формування природничо-
екологічної компетентності дітей 
дошкільного віку великою мірою 
залежить від середовища, у якому 
дитина росте, здатності педагогічного 
колективу організувати комфортне 
екологічно-розвивальне середовище 
дитини. Щоб сформувати природничо-
екологічну компетентність, педагог має 
сам орієнтуватися в екологічних 
проблемах (місцевих, регіональних, 
глобальних), мати вже сформоване 
почуття громадської відповідальності за 
стан природи на даний час, та мати 
велике бажання і дієву готовність до її 
збереження. Окрім того дієвим 
інструментом формування природничо-
екологічної компетентності є здатність до 
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critical thinking includes 11 skills, in 
particular: reasoning, finding similarities, 
comparing, analyzing, arguing, making 
decisions, organizing, evaluating, grouping, 
searching for information, experimenting 
[7]. According to Jenny Melo León, critical 
thinking means holding valuable, useful 
knowledge and beliefs; have independent 
opinions and recognize that they are 
subject to evaluation or criticism; present 
own ideas and ideas of others; build 
arguments that ensure the consistency of 
one's views; show tolerance, flexibility and 
respect [6]. 

According to N. Vukina, 
N. Dementievska, and I. Sushchenko, 
critical thinking does not mean negativity 
of judgments or criticism, but a reasonable 
consideration of a variety of approaches in 
order to make well-founded judgments and 
decisions. "Critical", in this case, means 
"analytical" [10]. Also, critical thinking is 
understood as the ability of a person to 
realize his own position on this or that 
issue, the ability to find new ideas, analyze 
events and evaluate them, make a carefully 
thought-out, balanced decision regarding 
any thought and action. 

So, the analysis of the semantic units of 
the concept of "critical thinking" made it 
possible to single out the key semantic 
units, in particular: analyze, look for 
various approaches, solutions (N. Vukina, 
N. Dementievska, I. Sushchenko) [10]; 
interpret, analyze, evaluate ideas and 
arguments; update knowledge by analyzing 
differences and comparisons, including 
establishing similarities and differences, 
observing and identifying causal 
relationships (Jenny Melo León) (Jenny 
Melo León) [6]; the ability to objectively 
evaluate one's own thoughts and 
meticulously check one's decisions, the 
ability to see and take into account all the 
arguments "for" and "against" 
(O. Harmaty) [5]. 

The analysis of scientific literature made 
it possible to single out the main 
characteristics of a person with developed 
critical thinking: 

1) independence (individual nature of 
thinking, own view of the problem); 

2) inquisitiveness (interest in everything 
that surrounds her – asking questions and 

критичного мислення.  
Термін критичне мислення походить 

від грецького слова krinein – вирішувати, 
судити і не має на меті пошук помилок. З 
позиції підходу А. Джонсона критичне 
мислення охоплює 11 навичок, зокрема: 
міркувати, пошук подібності, 
порівняння, аналіз, аргументація, 
прийняття рішень, упорядкування, 
оцінювання, групування, пошук 
інформації, експериментування [7]. На 
думку Дженні Мело Леон критичне 
мислення означає зберігати цінні, 
корисні знання та переконання; мати 
незалежні думки та визнавати, що вони 
підлягають оцінці чи критиці; подавати 
власні ідеї та ідеї інших; будувати 
аргументи, що забезпечують 
послідовність своїх поглядів; виявляти 
толерантність, гнучкість і повагу [6]. 

На думку Н. Вукіної, Н. Дементієвської, 
І. Сущенко, критичне мислення означає не 
негативність суджень або критику, а 
розумний розгляд розмаїття підходів, з 
метою обґрунтовано виносити судження і 
рішення. "Критичне", у даному випадку, 
означає "аналітичне" [10]. Також під 
критичним мисленням розуміють 
здатність людини усвідомлювати власну 
позицію з того чи іншого питання, вміння 
віднаходити нові ідеї, аналізувати події і 
оцінювати їх, приймати ретельно 
обдумане, зважене рішення стосовно будь-
якої думки і дії.  

Отже, аналіз семантичних одиниць 
поняття "критичне мислення" дозволив 
виокремити ключові смислові одиниці, 
зокрема: аналізувати, шукати різноманітні 
підходи, рішення (Н. Вукіна, 
Н. Дементієвська, І. Сущенко) [10]; 
інтерпретувати, аналізувати, оцінювати 
ідеї та аргументи; оновлювати знання 
шляхом аналізу відмінностей і порівняння, 
зокрема встановлення подібності та 
відмінності, спостереження та виявлення 
причинно-наслідкових зав’язків (Дженні 
Мело Леон) [6]; здатність до об’єктивного 
оцінювання власних думок і прискіпливої 
перевірки своїх рішень, вміння бачити і 
враховувати всі аргументи "за" і "проти" 
(О. Гарматій) [5]. 

Аналіз наукової літератури дозволив 
виокремити основні характеристики 
особистості з розвиненим критичним 
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solving problems); 
3) the presence of convincing 

argumentation (searching for one's own 
solution to the problem and supporting it 
with substantiated evidence); 

4) sociability (arguing with others, 
exchanging opinions, with the aim of 
clarifying, strengthening and strengthening 
one's own position); 

5) perseverance (spending a significant 
amount of time on searching for 
information and solving a problem). 

Based on the proposed taxonomy of 
B. Bloom, the organization of the 
educational process closely depends on the 
hierarchy of mental processes, which are 
the basis of the development of critical 
thinking. Conditionally thinking processes, 
and accordingly the levels of human 
thinking can be divided into 2 levels: low-
level thinking (knowledge, memorization, 
application) and high-level thinking 
(analysis, synthesis, evaluation). According 
to Benjamin Bloom, there is a close 
relationship between the level of human 
thinking and the answers to the questions 
asked. Thus, questions to identify 
knowledge, the level of memorization and 
application form a low level of thinking, 
which is inherent to all people and ensures 
the realization of household needs in 
everyday life. Accordingly, in order to 
develop critical thinking, it is necessary to 
formulate questions for the analysis, 
evaluation and interpretation of 
information, put forward hypotheses, and 
defend one's point of view. 

So, taking into account the main criteria 
for the formation of critical thinking, it is 
possible to distinguish several types of 
personalities with different types of 
thinking (types of thinkers): naive – does 
not think about how he thinks and does 
not worry about decisions "I believe 
everything that I hear and see on television. 
For me, the main thing is to find someone 
who will decide for me"; selfish – thinks 
well, but is focused on himself, does not 
worry about others "I know how to find 
solutions and the most important thing for 
me is my wishes"; dispassionate – a good 
thinker and focused on others "I want to 
improve my thinking to make them better". 
Among the identified types, the first two 

мисленням: 
1) самостійність (індивідуальний 

характер мислення, власний погляд на 
проблему); 

2) допитливість (зацікавленість у 
всьому, що її оточує – постановка питань 
і розв’язання проблем); 

3) наявність переконливої 
аргументації (пошук власного 
розв’язання проблеми й підкріплення 
його обґрунтованими доказами); 

4) соціальність (сперечаємося з 
іншими, обмінюємося думками, з метою 
уточнення, посилення та укріплення 
власної позиції); 

5) наполегливість (витрата значного 
часу на пошук інформації та розв’язання 
проблеми). 

Спираючись на запропоновану 
таксономію Б. Блума, організація 
освітнього процесу тісно залежить від 
ієрархії розумових процесів, які є 
основою розвитку критичного мислення. 
Умовно мисленні процеси, і відповідно 
рівні мислення людини можна розділити 
на 2 рівні: мислення низького рівня 
(знання, запам’ятовування, 
застосування) та високого рівня (аналіз, 
синтез, оцінювання). З погляду 
Бенджаміна Блума існує тісний 
взаємозв’язок між рівнем мислення 
людини і відповідями на поставлені 
запитання. Так запитання на виявлення 
знань, рівня запам’ятовування та 
застосування формують низький рівень 
мислення, який притаманний всім людям 
та забезпечує реалізацію побутових 
потреб у повсякденному житті. 
Відповідно, з метою розвитку критичного 
мислення потрібно формулювати 
запитання на аналіз, оцінку та 
інтерпретацію інформації, висунення 
гіпотез, відстоювання своєї точки зору.  

Отже, враховуючи основні критерії 
сформованості критичного мислення 
можна виокремити декілька типів 
особистостей із різними типами 
мислення (типи мислителів): наївний – не 
задумується, як мислить і не турбується 
про рішення "Я вірю всьому, що чую і 
бачу по телебаченню. Для мене головне 
знайти когось, хто вирішить за мене"; 
егоїстичний – гарно мислить, але 
сконцентрований на собі, не турбується 
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(naive and egoistic) by their nature do not 
belong to the level of critical thinking, 
because all the constituent components 
inherent in it are missing. Only the third 
type of people – dispassionate – is 
characterized by the formation of a high 
level of thinking, namely critical thinking, 
which is capable of subjecting information 
to analysis, putting forward hypotheses 
and finding new ways to solve a problem. 

From the standpoint of age psychology, 
it is necessary to start the process of 
developing the basics of critical thinking 
from preschool childhood, and in particular 
from the age of 5-6. It is during this period 
that preschoolers develop basic mental 
processes, in particular, the ability to 
abstract, generalize, establish 
interdependencies between the structure of 
a living organism and the conditions in 
which it lives, the nature of nutrition; 
conditions of plant growth and 
development. Also, one of the important 
components, prerequisites for the 
development of the basics of critical 
thinking is self-esteem. Preschoolers strive 
to compare their work with the work of 
another child, analyze their successes and 
failures, think about how they can perform 
work at an even higher level. 

Intensive sensory development in 
preschool children helps to identify the 
necessary qualities more quickly, to 
compare and group objects according to 
common features, to correlate them with 
sensory standards, etc. Imagination 
reaches a significant development and 
acquires a creative character, which allows 
children to imagine the intermediate stages 
of their own activity and its final result. 

Stimulating the development of the 
basics of critical thinking in preschool 
children is a rather painstaking process 
that requires the professionalism of the 
preschool teacher, coordination of his 
actions and compliance with pedagogical 
conditions. In accordance. the teacher 
must: 

1. Allocate time and provide 
opportunities for the application of critical 
thinking. 

2. Allow children to think freely. 
3. To perceive various ideas and 

thoughts. 

про інших "Я вмію знаходити рішення і 
для мене головне – мої бажання"; 
безпристрасний – гарний мислитель і 
спрямований на інших "Я хочу 
покращити своє мислення, щоб зробити 
їх кращими". З поміж виокремлених 
типів перші два (наївний та егоїстичний) 
за своєю суттю не належать до рівня 
критичне мислення, бо відсутні всі 
складові компоненти, які йому 
притаманні. Лише третій тип людей – 
безпристрасний – характеризується 
сформованістю високого рівня мислення, 
а саме критичного мислення, які здатні 
піддавати інформацію аналізу, висувати 
гіпотези та знаходити нові шляхи 
вирішення проблеми. 

З позиції вікової психології розпочинати 
процес розвитку основ критичного 
мислення потрібно з дошкільного 
дитинства, і зокрема з 5-6 років. Саме в 
цей період у дошкільників формуються 
основні психічні процеси, зокрема 
здатність до абстракції, узагальнення, 
встановлення взаємозалежностей між 
будовою живого організму та умовами в 
яких він живе, характером харчування; 
умовами росту та розвитку рослин. Також, 
одним із важливих компонентів передумов 
до розвитку основ критичного мислення є 
самооцінка. Дошкільники прагнуть 
порівняти свою роботу з роботою іншої 
дитини, аналізувати свої успіхи і промахи, 
замислюються, яким чином можна 
виконати роботу на ще більш високому 
рівні.  

Інтенсивний сенсорний розвиток у 
дітей дошкільного віку сприяє швидшому 
виокремленню необхідних якостей, 
здійсненню порівняння та групування 
предметів за загальними рисами, 
співвідносити їх з сенсорними еталонами 
тощо. Значного розвитку досягає уява та 
набуває творчого характеру, що дозволяє 
дітям уявити проміжні етапи власної 
діяльності та її кінцевий результат. 

Стимулювання розвитку основ 
критичного мислення в дітей 
дошкільного досить кропіткий процес, 
який вимагає професіоналізму педагога 
закладу дошкільної освіти, координації 
його дій та дотримання педагогічних 
умов. Відповідно педагог повинен: 

1. Виділити час та забезпечити 
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4. Appreciate children's critical thinking. 
5. To create a favorable atmosphere for 

children, in which ridicule would become 
impossible. 

6. Promote the active involvement of 
children in the educational process. 

7. To express faith in the ability of each 
child to continue critical judgments. 

The development of the basics of critical 
thinking in preschool children requires 
close interaction between the preschool 
education institution and the family in 
which the child is raised. Along with the 
specified pedagogical conditions, the use of 
innovative forms and methods of organizing 
the educational process in the preschool 
education institution, which contribute to 
increasing the motivation to learn new 
things and stimulating thinking, is of great 
importance. Analyzing the structure of the 
lesson, three main phases can be 
distinguished as the main form of 
development of the basics of critical 
thinking: 

• Actualization phase (evocation, 
challenge). The purpose of this phase of the 
lesson is: to focus children's attention on a 
new topic; conduct an "inventory" of 
knowledge and ideas, identify gaps; "revive" 
already existing knowledge in the memory; 
generalize children's knowledge, help 
everyone determine "their personal 
knowledge" and the main goals for 
obtaining new ones. 

• Comprehension phase (building 
knowledge, learning new material). 
Purpose: comprehension of new 
information by children; children's 
individual search for information; collective 
discussion; information analysis. 

• Consolidation phase (reflection, 
reflection). The purpose of the lesson 
phase: children's reasoning about what 
they have learned and how to include new 
concepts in their ideas; discuss how it 
changed their thoughts, vision, behavior; 
expression of ways of using what has been 
learned; application in practice; 
interpretation, discussion. 

The analysis of methodical literature made 
it possible to systematize pedagogical 
techniques that are most effective in 
developing the basics of critical thinking in 
preschool children at each of the individual 

можливості для застосування критичного 
мислення. 

2. Дозволити дітям вільно 
розмірковувати. 

3. Сприймати різноманітні ідеї та 
думки. 

4. Цінувати критичні міркування 
дітей. 

5. Створити для дітей сприятливу 
атмосферу, у якій неможливими стали б 
насмішки. 

6. Сприяти активному залученню 
дітей до освітнього процесу. 

7. Висловити віру в здатність кожної 
дитини продовжувати критичні 
судження. 

Розвиток основ критичного мислення 
в дітей дошкільного віку передбачає 
тісної взаємодії закладу дошкільної 
освіти та сім’ї, в якій виховується 
дитина. Поряд із зазначеними 
педагогічними умовами вагоме значення 
має використання інноваційних форм та 
методів організації освітнього процесу в 
закладі дошкільної освіти, які сприяють 
підвищенню мотивації до пізнання 
нового та стимуляції мислення. 
Аналізуючи структуру заняття, як 
основної форми розвитку основ 
критичного мислення можна виокремити 
три основні фази:  

• Фаза актуалізації (евокації, 
виклику). Мета цієї фази заняття полягає 
в: зосередити увагу дітей на новій темі; 
провести “інвентаризацію” знань і 
уявлень, виявити прогалини; "оживити" в 
пам’яті вже наявні знання; узагальнити 
знання дітей, допомогти кожному 
визначити "свої особисті знання" і 
основні цілі для отримання нових. 

• Фаза осмислення (побудови знань, 
вивчення нового матеріалу). Мета: 
осмислення дітьми нової інформації; 
індивідуальний пошук дітьми інформації; 
колективне обговорення; аналіз 
інформації. 

• Фаза консолідації (рефлексія, 
розмірковування). Мета фази заняття: 
міркування дітей про те, що вони 
дізналися та як включити нові поняття в 
свої уявлення; обговорити, як це змінило 
їхні думки, бачення, поведінку; 
висловлення шляхів використання 
вивченого; застосування на практиці; 
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phases of the lesson. In particular, in the 
process of acquainting children with the 
natural environment during the actualization 
phase of the lesson, the most appropriate 
techniques are: logbook, cluster, basket of 
ideas, correct and incorrect judgments, color 
words, picture gallery, tree of assumptions, 
brainstorming, know – want to know – 
learned and others During the second phase, 
comprehension, techniques can be used: 
assumption tree, geocoder, thin and thick 
questions, 6 thinking hats, fishbone, mental 
map, Elverman circles, etc. Techniques for 
the development of the basics of critical 
thinking in preschoolers in the third phase of 
the lesson can be techniques: cluster, 
senkan, logbook, take a position, plus-minus 
is interesting, etc. [8]. 

The conducted pedagogical research 
among teachers of preschool education 
institutions in the city of Zhytomyr and the 
Zhytomyr region made it possible to find 
out the most effective techniques for 
developing the basics of critical thinking in 
preschool children and the list of 
techniques that practicing teachers use in 
the educational process. Among the 
specified methods of developing the basics 
of critical thinking, educators consider the 
most effective "6 thinking hats", "fishbone" 
(59,7%), "geocoder", "picture gallery" 
(57,1%), "mental map", "brainstorming" 
(55,8%), "Elverman circles", "basket of 
ideas" (54,5% each). Also, a significant 
percentage of educators noted the methods 
of "cluster" (29,9%), "flight log" (20,8%), 
"senkan" (18,2%). And less than 10% of the 
respondents are convinced that "take a 
position", "plus-minus is interesting", "color 
words" are ineffective methods of this work. 

However, as evidenced by the results of 
the survey of practicing educators, most 
often in their pedagogical activities they 
use the following techniques: "senkan", 
"basket of ideas" (72,7%), "cluster" (64,9%), 
"brainstorming" (35,8%), as well as 
techniques such as "Elverman circles", 
"flight log". 

So, analyzing the responses of preschool 
teachers regarding the effectiveness of 
techniques for developing the basics of 
critical thinking in preschool children 
during familiarization with the natural 
environment and the frequency of their use 

інтерпретація, дискусія. 
Аналіз методичної літератури дозволив 

систематизувати педагогічні прийоми, 
які є найефективнішими у розвитку 
основ критичного мислення в дітей 
дошкільного віку на кожній із 
виокремлених фаз заняття. Зокрема, у 
процесі ознайомлення дітей із природним 
довкіллям під час фази заняття 
актуалізація, найдоречнішими є 
прийоми: бортовий журнал, кластер, 
кошик ідей, правильні і неправильні 
судження, кольорові слова, картинна 
галерея, дерево припущень, 
бреінстормінг, знаю – хочу взнати –
 взнав та ін. Під час другої фази, 
осмислення, можна використовувати 
прийоми: дерево припущень, геокодер, 
тонкі і товсті запитання, 6 мислячих 
капелюхів, фішбоун, ментальна карта, 
круги Елвермана та ін. Інструментами 
розвитку в дошкільників основ 
критичного мислення на третій фазі 
заняття можуть бути прийоми: кластер, 
сенкан, бортовий журнал, займи 
позицію, плюс-мінус цікаво та ін. [8]. 

Проведене педагогічне дослідження 
серед педагогів закладів дошкільної 
освіти м. Житомир та Житомирської 
області, дозволило з’ясувати 
найефективніші прийоми розвитку основ 
критичного мислення в дітей 
дошкільного та перелік прийомів, які 
педагоги-практики використовують у 
освітньому процесі. Серед зазначених 
прийомів розвитку основ критичного 
мислення вихователі найдієвішими 
вважають "6 мислячих капелюхів", 
"фішбоун" (59,7%), "геокодер", "картинна 
галерея" (57,1%), "ментальна карта", 
"бреінстормінг" (55,8%), "круги 
Елвермана", "кошик ідей" (по 54,5%). 
Також значний відсоток вихователів 
відмітили прийоми "кластер" (29,9%), 
"бортовий журнал" (20,8%), "сенкан" 
(18,2%). І менше 10% опитаних 
переконані, що малоефективними 
прийомами цієї роботи є "займи 
позицію", "плюс-мінус цікаво", "кольорові 
слова". 

Однак, як засвідчують результати 
опитування вихователів-практиків, 
найчастіше у своїй педагогічній 
діяльності вони використовують 
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in practice, we found a certain 
inconsistency. The most effective educators 
are those who promote the establishment 
of cause-and-effect relationships, team 
work, and hypothesis testing through 
practical activities. This fact can be 
explained by the insufficient level of 
theoretical and methodical training of 
educators for the implementation of the 
mentioned methods in pedagogical 
activities, the lack of time during the 
educational process, the oversaturation of 
information in the educational direction 
"The child in the natural environment", the 
lack of motivation to implement the 
mentioned methods due to insufficient 
awareness of their importance. 

However, taking into account the 
expediency and importance of developing 
the basics of critical thinking of preschool 
children, we want to focus on the 
methodical aspects of their 
implementation. For example, when 
studying topics related to the variety of 
natural objects, it is appropriate to use the 
pedagogical method "Color Words", the 
purpose of which is to create an 
association, establishing connections 
between color and external features of 
natural objects. The method of application 
of the specified method may vary 
depending on the level of development of 
the children. At the initial (first) level, the 
teacher shows a picture of a certain color, 
and children from the set of pictures 
proposed by the teacher must choose as 
many objects of nature that have this color 
as possible. For example, a picture of 
yellow color in children causes associations 
with the sun, the Great Tit bird, banana, 
wheat, sunflower, chicken, etc. At the 
second level, the teacher, naming the color, 
asks the children to independently recall 
and name the objects of nature that 
correspond to a certain characteristic. 

In addition, in order to develop the 
fundamentals of critical thinking in 
preschool children, the "Picture Gallery" 
technique can be used at the beginning of 
the lesson during familiarization with the 
natural environment. The teacher offers 
children a number of reproductions, 
drawings or photographs with natural 
phenomena or objects that are 

прийоми: "сенкан", "кошик ідей" (72,7%), 
"кластер" (64,9%), "бреінстормінг" 
(35,8%), а також прийоми як, "круги 
Елвермана", "бортовий журнал".  

Отже, аналізуючи відповіді вихователів 
закладів дошкільної освіти щодо 
ефективності прийомів розвитку основ 
критичного мислення в дітей дошкільного 
віку під час ознайомлення з природним 
довкіллям і частотою їх використання на 
практиці, ми виявили певну 
невідповідність. Найефективнішими 
вихователі зазначити ті, які сприяють 
встановленню причинно-наслідкових 
зв’язків, роботі в команді, перевірці гіпотез 
шляхом практичної діяльності. Цей факт 
можна пояснити недостатнім рівнем 
теоретичної і методичної підготовки 
вихователів до впровадження зазначених 
прийомів у педагогічній діяльності, браком 
часу під час освітнього процесу, 
перенасиченням інформації освітнього 
напряму "Дитина в природньому довкіллі", 
відсутністю мотивації впроваджувати 
зазначені прийоми через недостатнє 
усвідомлення їх важливості. 

Однак, враховуючи доцільність і 
важливість розвитку основ критичного 
мислення дітей дошкільного віку хочемо 
акцентувати увагу на методичних 
аспектах їх впровадження. Наприклад, 
під час вивчення тем пов’язаних із 
різноманіттям об’єктів природи 
доречним є використання педагогічного 
прийому "Кольорові слова", мета якого 
створення асоціації, встановлення 
зв’язків між кольором та зовнішніми 
ознаками об’єктів природи. Методика 
застосування зазначеного прийому може 
варіювати в залежності від рівня 
розвитку дітей. На початковому 
(першому) рівні вихователь показує 
картинку певного кольору, а діти із 
запропонованого педагогом набору 
картинок повинні вибрати якомога 
більше об’єктів природи, які мають такий 
колір. Наприклад, картинка жовтого 
кольору у дітей викликає асоціації з 
сонцем, пташкою Синиця велика, 
бананом, пшеницею, соняшником, 
курчатком та ін. На другому рівні 
вихователь називаючи колір просить 
дітей самостійно пригадати і назвати 
об’єкти природи, які відповідають певній 
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meaningfully combined. This technique 
allows you to formulate the problem, the 
topic of the future class, express 
expectations from this class, what the 
children would like to learn through 
analysis. In particular, when studying the 
topic "Properties of water", children 
formulate assumptions that they will study 
what the water cycle is, what properties 
water has, in what states it occurs in 
nature, and what is its importance in 
human life and nature. 

An innovative technique for developing 
the basics of critical thinking in preschool 
children is the "Prediction Tree", which is 
used when studying topics that contain an 
element of forecasting or discussions about 
the development of some phenomenon in 
the future. Children voice their ideas, 
assumptions and jointly create a 
"prediction tree", where the trunk is a given 
topic or problem to be solved, the branches 
are predictions, variants of assumptions, 
and reasons (I think that...; probably that 
will be so...), and leaves – justification, 
arguments, versions, and consequences 
that prove the correctness of the stated 
assumption (indicated on the branch), the 
base of the tree – the conclusion. For 
example, the topic "Forest and its 
inhabitants" (trunk). The child says: "I 
think plants are very necessary in the 
forest (prediction) because they are food for 
the bunny (argument)." Other topics for 
discussion can be: "Why do we need to 
clear the sources?", "What will happen to 
the Earth if the forests disappear?", "Do we 
need to sort the garbage?". 

One of the effective techniques for 
developing the basics of critical thinking in 
preschool children is the "Geocoder", the 
purpose of which is to: identify the level of 
knowledge assimilation; establishment of 
regularities in nature, historical events; 
comparison of theoretical information with 
location. This technique can be used when 
studying topics related to the flora and 
fauna of continents, seas and oceans; 
scientific discoveries (surnames of famous 
figures science and art, historical events). 
The method of using the "Geocoder" 
method requires the teacher's prior 
preparation, in particular for each child or 
group of children to print out a contour 

характеристиці. 
Також із метою розвитку основ 

критичного мислення у дітей 
дошкільного віку під час ознайомлення з 
природним довкіллям на початку заняття 
можна використати прийом "Картинна 
галерея". Вихователь пропонує дітям ряд 
репродукцій, малюнків чи фотографій із 
явищами чи об’єктами природи, які 
змістовно об’єднані. Зазначений прийом 
дозволяє шляхом аналізу сформулювати 
проблему, тему майбутнього заняття, 
висловити очікування від цього заняття, 
що діти хотіли б дізнатися. Зокрема, при 
вивченні теми "Властивості води" діти 
формулюють припущення, що будуть 
вивчати що таке кругообіг води, які вода 
має властивості, в яких станах 
зустрічається в природі і яке значення в 
житті людини і природі. 

Інноваційним прийомом розвитку 
основ критичного мислення в дітей 
дошкільного віку є "Дерево передбачень", 
який використовують під час вивчення 
тем, які містять елемент прогнозування, 
або обговорень щодо розвитку якогось 
явища у майбутньому. Діти озвучують 
свої ідеї, припущення та спільно 
створюють "дерево передбачень", де 
стовбур – задана тема або проблема яку 
потрібно вирішити, гілки – передбачення, 
варіанти припущень, та причини (я 
думаю, що…; ймовірно, що буде так…), а 
листя – обґрунтування, аргументи, версії, 
та наслідки, що доводять правоту 
висловленого припущення (зазначеного 
на гілці), основа дерева – висновок. 
Наприклад, тема "Ліс та його мешканці" 
(стовбур). Дитина каже: "я думаю, що 
рослини дуже потрібні у лісі 
(передбачення), тому що вони є їжею для 
зайчика (аргумент)". Іншими темами для 
обговорення можуть бути: "Навіщо 
потрібно розчищати джерела?", "Що 
стане із Землею, якщо зникнуть ліси?", 
"Чи потрібно сортувати сміття?". 

Одним із ефективних прийомів 
розвитку основ критичного мислення в 
дітей дошкільного віку є "Геокодер", мета 
якого полягає у: виявленні рівня засвоєння 
знань; встановленні закономірностей в 
природі, історичних подій; співставленні 
теоретичних відомостей із місцем 
розташування. Зазначений прийом можна 
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map of Ukraine or the world and pictures 
with images of animals or plants. At the 
initial stage of developing the basics of 
critical thinking, children can be offered a 
simpler version of the reception method. 
The teacher calls the name of the animal 
and offers the children to put a picture 
with its image on the contour map where it 
lives. For example, a polar bear – the North 
Pole, a camel – America, a kangaroo – 
Australia, a moose – Europe, etc. A more 
complicated version of this technique, 
when the teacher reads out certain facts 
about the object or event, avoiding the 
name itself, and in this case the children 
themselves have to guess what or who it is 
about and put the corresponding picture 
with the image on the outline map or place 
a game chip. For example, white, big, fluffy, 
eats fish, lives in a lot of snow (white bear); 
a sea in which it is impossible to drown 
(Dead Sea), etc. 

The "Fishbone" or "Fishbone" or 
"Ishikawa Diagram" technique is effective 
in developing the fundamentals of critical 
thinking of preschool children because it 
allows establishing cause-and-effect 
relationships, making informed choices, 
developing skills for working with 
information, teaching how to solve 
problems and others The "Fishbone" 
technique is a graphical way of researching 
and establishing the most significant 
cause-and-effect relationships between 
factors (factors) and consequences in the 
investigated situation or problem. This 
technique can be used both separately, to 
analyze a certain situation or problem, and 
to make it a strategy for studying the entire 
topic of the lesson. This technique will be 
most effective during generalization and 
systematization of knowledge, when 
children have already studied the entire 
topic. To work with this technique, you 
need to prepare a schematic image (photo) 
of the skeleton of a fish, which consists of 
four blocks: the head - symbolizes the topic 
or problem that needs to be solved; upper 
bones, ribs – the main concepts of the topic 
being studied or the causes of the problem 
that needs to be solved; lower bones, ribs – 
facts or consequences of causes; tail – 
conclusions or an answer to the question, 
problem. A mandatory condition for 

використовувати під час вивчення тем 
пов’язаних із рослинним і тваринним 
світом континентів, морів та океанів; 
наукових відкриттів (прізвища відомих 
постатей науки та мистецтва, історичні 
події). Методика застосування прийому 
"Геокодер" потребує попередньої 
підготовки вихователя, зокрема для 
кожної дитини, або групи дітей 
роздрукувати контурну карту України чи 
світу і картинки із зображеннями тварин 
чи рослин. На початковому етапі розвитку 
основ критичного мислення дітям можна 
запропонувати простіший варіант 
методики прийому. Вихователь називає 
назву тваринки і пропонує дітям покласти 
картинку з її зображенням на контурну 
карту де вона живе. Наприклад, білий 
ведмідь – Північний полюс, верблюд – 
Америка, кенгуру – Австралія, лось – 
Європа та ін. Більш складніший варіант 
методики цього прийому, коли вихователь 
зачитує певні факти про об’єкт чи подію, 
уникаючи самої назви, а діти в цьому 
випадку самі мають здогадатись, про що 
чи кого йдеться мова та покласти на 
контурну карту відповідну картинку із 
зображенням чи поставити гральну фішку. 
Наприклад, білий, великий, пухнастий, 
харчується рибою, живе же багато снігу 
(білий ведмідь); море, в якому неможливо 
втопитися (Мертве море) та ін.  

Прийом "Фішбоун" або "Риб’яча кістка" 
або "Діаграма Ішікави" ефективний у 
розвитку основ критичного мислення 
дітей дошкільного віку бо дозволяє 
встановити причинно-наслідкові зв’язки, 
здійснити обґрунтований вибір, 
розвинути навички роботи з 
інформацією, навчити вирішувати 
проблеми та ін. Прийом "Фішбоун" є 
графічним способом дослідження та 
встановлення найбільш суттєвих 
причинно-наслідкових взаємозв’язків 
між чинниками (факторами) та 
наслідками у досліджуваній ситуації чи 
проблемі. Зазначений прийом можна 
використовувати як окремо для 
здійснення аналізу певної ситуації чи 
проблеми, так і зробити його стратегією 
вивчення всієї теми заняття. 
Найефективнішим цей прийом буде під 
час узагальнення та систематизації 
знань, коли діти вже вивчили всю тему. 
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working with this technique is to be aware 
of the problem and alternately put forward 
first one cause and immediately the 
consequence to which this cause or 
phenomenon leads. This mechanism allows 
children to establish a relationship between 
cause and effect. After completing the 
work, the child presents its results and 
argues the conclusions. For example, the 
problem is a person's lifestyle, cause 1 is 
the consumption of a large number of 
sweets, the consequence is tooth decay; 
reason 2 – consumption of a large number 
of buns, cookies, consequence – obesity, 
excess weight, etc. 

The considered pedagogical techniques 
for the development of the basics of critical 
thinking in preschool children will be 
effective under the conditions of: constant 
improvement of the teacher's qualifications; 
introduction of partnership relations 
between participants of the educational 
process (children – teacher); dialogic 
interaction of subjects of study; shifting the 
emphasis of the teacher's activity from 
informational to organizational and 
managerial; creation of an innovative, 
problematic educational environment in a 
preschool education institution; conducting 
integrated, interactive classes; creation of 
search and problem situations; 
involvement in observations and 
experiments. 

Conclusions and research 
perspectives. The analysis of scientific 
sources and educational normative 
documents made it possible to clarify the 
essence of the concepts of ecological 
competence, natural-ecological competence 
and critical thinking. Also, our own 
research has confirmed the importance of 
developing the basics of critical thinking in 
preschool children during familiarization 
with the natural environment. Further 
research of the specified problem will be 
aimed at studying the level of development 
of the basics of critical thinking in children 
of older preschool age based on the results 
of the introduction of educational methods 
in the educational process of children of 
older preschool age. 
 

Для роботи з цим прийомом потрібно 
підготувати схематичне зображення 
(фото) скелету риби, яка складається з 
чотирьох блоків: голова – символізує тему 
чи проблему яку потрібно вирішити; 
верхні кістки, ребра – основні поняття 
теми яка вивчається або причини 
проблеми яку потрібно вирішити; нижні 
кістки, ребра – факти або наслідки 
причин; хвіст – висновки чи відповідь на 
поставлене питання, проблему. 
Обов’язковою умовою роботи з цим 
прийомом є усвідомлення проблеми і 
почергове висунення спочатку однієї 
причини і зразу ж наслідку до якого 
призводить ця причина чи явище. Такий 
механізм дозволяє дітям встановити 
взаємозв’язок між причиною і наслідком. 
По завершенню роботи дитина презентує 
результати своєї роботи та аргументує 
висновки. Наприклад, проблема – спосіб 
життя людини, причина 1 – вживання 
великої кількості цукерок, наслідок – 
карієс зубів; причина 2 – вживання 
великої кількості булочок, печива, 
наслідок – ожиріння, зайва вага та ін. 

Розглянуті педагогічні прийоми 
розвитку основ критичного мислення в 
дітей дошкільного віку будуть дієвими за 
умови: постійне підвищення кваліфікації 
педагога; запровадження партнерських 
стосунків між учасниками освітнього 
процесу (діти – вихователь); діалогічна 
взаємодія суб’єктів навчання; зміщення 
акценту діяльності педагога з 
інформаційної до організаційно-
управлінської; створення інноваційного, 
проблемного освітнього середовища в 
закладі дошкільної освіти, проведення 
інтегрованих, інтерактивних занять; 
створення пошуково-проблемних 
ситуацій; залучення до спостережень та 
експериментів. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Проведений аналіз наукових джерел, 
освітніх нормативних документів 
дозволив уточнити сутність понять 
екологічна компетентність, природничо-
екологічна компетентність та критичне 
мислення. Також, власні дослідження 
підтвердили важливість розвитку основ 
критичного мислення дітей дошкільного 
віку під час ознайомлення з природним 
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довкіллям. Подальше дослідження 
зазначеної проблеми буде спрямоване на 
вивчення рівня розвитку основ 
критичного мислення в дітей старшого 
дошкільного віку за результатами 
впровадження освітніх прийомів в 
освітній процес дітей старшого 
дошкільного віку. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
МАТЕМАТИКИ ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ЗЗСО ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 

Ю. В. Ботузова, А. О. Новікова  

У статті порушуються проблеми організації дистанційного навчання математики для 
старшокласників у ЗЗСО України під час карантинних заходів. Автори із власного 
педагогічного досвіду описують особливості проведення дистанційних занять з математики, 
вказують на види робіт, які проводились з учнями, а також презентують результати 
зворотного зв’язку з метою аналізу та подальшого вдосконалення й адаптації методичних 
підходів до умов дистанційного навчання. Зокрема, опрацьовано матеріали авторського 
анкетування учнів та вивчено результати кількох всеукраїнських моніторингів участі 
школярів у різних формах дистанційного навчання під час карантину. Також взято до уваги 
закордонний досвід. Це дозволило отримати інформацію щодо переваг та недоліків 
організації дистанційного навчання математики та вдосконалити освітній процес в 2020-
2021 н.р., який відбувався у змішаному режимі. 

Здійснено порівняння підходів, форм, засобів та методів навчання, які використовувались 
від початку запровадження дистанційного навчання у всій країні (березень 2020 р.) та 
дотепер. Чітко продемонстровано як відбувалося вдосконалення освітнього процесу та роль 
проведених анкетувань і моніторингів у цьому процесі: перехід від Viber-груп для окремих 
класів до створення загальношкільної системи дистанційного навчання за допомогою 
інструментів Google for Education та системи ведення електронних журналів Єдина школа. 

Проаналізовано функціональні можливості платформи для дистанційного навчання 
Google Classroom, зроблено висновок про її ефективність. Розглянуто функціонал системи 
Єдина школа та можливостей, які вона надає адміністрації школи, вчителям, учням та 
батькам учнів. Після огляду двох платформ зроблено висновки, що система Єдина школа 
зорієнтована на взаємодію між вчителем, учнем та батьками, де основний акцент 
зміщений на моніторинг індивідуальної успішності учня. В той же час у Google Classroom є 
потужний функціонал для забезпечення цифрового освітнього середовища закладу освіти. 

 
Ключові слова: дистанційне навчання, змішане навчання, математика, рефлексія, Google 

Classroom, Єдина школа. 
 

Introduction to the issue. 
Quarantine restrictions in connection 
with the rapid and dangerous spread of 
the Covid-19 forced a change in the 
approaches to the organization of 
education in all educational institutions 
of our country and the world. In 
particular, the resolution of the 
Government of Ukraine No. 211 dated 
March 11, 2020 [4] was issued, in which 
it was forbidden to visit educational 
institutions by its students, starting 
from March 12, 2020. At the same time, 
the Ministry of Education and Science of 
Ukraine sent letter No. 1/9-154 dated 
March 11, 2020, to all educational 
institutions [2]. In the letter, it was 
recommended to develop measures to 
ensure distance educational process and 

Постановка проблеми. Карантинні 
обмеження у зв’язку із швидким та 
небезпечним поширенням коронавірусної 
хвороби 2019 змусили змінити підхід до 
організації навчання в усіх закладах освіти 
нашої країни та світу. Зокрема, постановою 
Кабінету Міністрів України № 211 від 
11.03.2020 р. [4] було заборонено 
відвідування закладів освіти її 
здобувачами, починаючи з 12.03.2020 р. 
Разом з тим, Міністерство освіти і науки 
України надіслало до усіх закладів освіти 
лист № 1/9-154 від 11.03.2020 р. [2], в 
якому рекомендувалось розробити заходи 
щодо забезпечення проведення навчальних 
занять за допомогою дистанційних 
технологій та часткового переведення 
працівників на роботу в дистанційному 
режимі. Тому кожен окремо взятий заклад 
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the partial transfer of teachers to work 
in a remote mode. Therefore, each 
school, based on its own capabilities and 
needs, decided how to organize the 
distance educational process. 

Current state of the issue. Distance 
learning is not a completely new form of 
education. Currently, there is a 
sufficient number of scientific and 
methodical research, in particular, 
Ukrainian scientists on this issue: 
Yu. Bykov, Yu. Bogachkov, 
Yu. Botuzova, D. Vasylieva, 
V. Kuharenko, N. Morse, Yu. Pasikhov, 
O. Slobodyaniuk, I. Smalyuk, 
P. Stefanenko, O. Khmel and others. But 
the organization of distance learning in 
emergency conditions has created a 
number of challenges for the whole 
education system. Thus, in the 
methodical recommendations for the 
organization of the distance educational 
process in schools [3: 6-7], a list of the 
main problems related to this is given: 

 pupils' motivation for distance 
learning; 

 the ability of pupils to self-
educate, because it is the basis of 
distance learning (although most pupils, 
especially younger grades, are not ready 
for independent educational activities); 

 organization of communication in 
the learning process – verbal and non-
verbal, synchronous and asynchronous; 

 individualization of training, 
which is one of the main advantages and 
principles of distance learning; 

 the appropriate level of teachers' 
skills in using digital educational 
technologies; 

 the need to identify pupils and the 
possibility of falsifying the results of 
completing the educational tasks; 

 a clear time schedule for 
conducting online lessons and for 
independent work of pupils; 

 lack of a single unified electronic 
platform for training. 

In the process of acquiring new 
professional experience by educators in 
the conditions of distance and blended 
learning for almost two years, some of 
the above-mentioned problems began to 
be gradually solved.  

загальної середньої освіти (ЗЗСО), виходячи 
із власних можливостей та потреб, 
вирішував, яким чином дистанційно 
організувати навчальний процес. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Дистанційне навчання не є 
абсолютно новою формою навчання і 
наразі існує достатня кількість науково-
методичних напрацювань, зокрема 
українських науковців з цієї тематики: 
Ю. Биков, Ю. Богачков, Ю. Ботузова, 
Д. Васильєва, В. Кухаренко, Н. Морзе, 
Ю. Пасіхов, О. Слободянюк, І. Смалюк, 
П. Стефаненко, О. Хмель та інших. Але 
організація дистанційного навчання в 
екстрених умовах створила цілу низку 
викликів для системи освіти в цілому. Так у 
методичних рекомендаціях щодо 
організації освітнього процесу в ЗЗСО із 
застосуванням технологій дистанційного 
навчання [3: 6-7] до переліку основних 
проблем, породжених дистанційною 
формою освіти, увійшли: 

 умотивованість учнів до навчання в 
дистанційній формі; 

 здатність учнів до самоосвіти, адже 
вона є основою дистанційного навчання 
(хоча більшість учнів, особливо молодших 
класів, є неготовими до самостійної 
навчальної діяльності); 

 організація комунікації в процесі 
навчання – вербальної та невербальної, 
синхронної та асинхронної; 

 індивідуалізація навчання, що є 
однією з головних переваг і принципів 
дистанційного навчання; 

 сформованість у вчителів 
відповідного рівня умінь щодо 
використання цифрових освітніх 
технологій; 

 необхідність ідентифікації учнів та 
фальсифікація результатів виконання 
конкретного навчального завдання; 

 наявність чіткого регламенту часу на 
проведення онлайн-уроків і самостійної 
роботи здобувачів освіти; 

 відсутність єдиної уніфікованої 
електронної платформи для навчання. 

У процесі набуття освітянами нового 
досвіду професійної діяльності в умовах 
дистанційного та змішаного навчання 
впродовж майже двох років частина із 
зазначених вище проблем почали поступово 
вирішуватися.  
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Aim of research: in the presented 
article, we intend to share the 
generalized experience of distance and 
blended learning of mathematics in the 
Communal Institution "Scientific 
Lyceum" of the Kropyvnytskyi City 
Council. This lyceum is one of the 
largest in the Kirovohrad region and is 
unique in its structure, teaching staff, 
and approach to student selection. 

Results and discussion. From the 
first days of the quarantine restrictions, 
the administration of the "Scientific 
Lyceum" decided and announced to the 
participants of the educational process 
that the schedule of all classes remains 
unchanged, but training will take place 
remotely. 

Active interaction of all participants in 
the educational process is a condition 
for the successful functioning of the 
educational space. In the distance 
learning, this interaction becomes 
remote, but no less important. 
Therefore, to organize communication, 
Viber groups were created for each class, 
which united all pupils and teachers, as 
well as the administration of the 
Lyceum. The administration monitored 
compliance with the schedule of the 
educational process. Each teacher had 
the opportunity to choose the format of 
conducting lesson (in asynchronous or 
online mode). 

Studying mathematics remotely is not 
an easy task for both pupils and 
teachers. The first weeks of distance 
learning showed that studying this 
school subject requires a special 
approach. Therefore, in addition to the 
Viber group organized by the Lyceum, 
the teachers created their own blogs in 
which tables with the lesson schedule 
and hyperlinks to each lesson were 
posted. The need for this was caused by 
the fact that not all pupils completed the 
tasks on time, so later they could not 
find them among the messages that 
accumulated in the Viber group. In 
addition, if a pupil was absent from an 
online lesson, it made possible to share 
a video recording of the lesson without 
sending it to the corporate group. 

The problem of emergency distance 

Мета статті: у представленій статті 
маємо намір поділитися узагальненим 
досвідом дистанційного та змішаного 
навчання математики у Комунальному 
закладі "Ліцей "Науковий" Міської ради 
міста Кропивницького", який є одним із 
найбільших ЗЗСО в Кіровоградській області 
та унікальним за своєю структурою, 
педагогічним колективом, підходом до 
відбору учнів. 

Виклад основного матеріалу. 
Адміністрацією закладу з перших днів 
запровадження карантинних обмежень 
було вирішено та оголошено учасникам 
освітнього процесу, що розклад усіх занять 
залишається незмінним, але навчання 
відбуватиметься в дистанційному режимі.  

Успішне функціонування освітнього 
простору можливе лише через активну 
взаємодію усіх учасників освітнього 
процесу. В умовах дистанційного навчання 
ця взаємодія стає віддаленою, але не менш 
важливою. Тому для організації комунікації 
були створенні viber-групи для кожного 
класу, які об’єднували усіх учнів та 
викладачів, а також адміністрацію закладу, 
яка слідкувала за дотриманням графіку 
освітнього процесу. Кожен учитель-
предметник мав змогу вибрати формат 
проведення уроку (в асинхронному чи 
онлайн режимі). 

Вивчення математики дистанційно – це 
нелегка справа як для учнів, так і для 
вчителів. Уже перші тижні дистанційного 
навчання показали, що для цього шкільного 
предмету потрібен особливий підхід. Тому 
вчителями додатково до організованої 
закладом viber-групи було створено блоги, в 
яких розміщувалися таблиці із розкладом 
уроків та гіперпосиланнями на кожен урок. 
Необхідність цього була викликана тим, що 
не всі учні виконували завдання вчасно, 
тому потім не могли знайти їх серед 
повідомлень, що накопичувались у viber-
групі. Окрім того, якщо не всі учні були 
присутніми на онлайн-уроці, то можна було 
залишити їм для перегляду запис 
проведеного заняття, не відправляючи його 
в загальну групу. 

Перед усіма ЗЗСО України постала 
проблема екстреного дистанційного 
навчання, і вчителі активно 
використовували можливості Інтернету та 
телебачення, аби домогтись виконання 
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learning was faced by all schools of 
Ukraine. All teachers actively used the 
Internet and television to achieve the 
expected learning outcomes of the 
mathematics curriculum. The need to 
implement distance learning of 
mathematics revealed the problem of 
insufficient readiness for it of both the 
pupils and their teachers. In addition, 
the main problem was psychological 
unreadiness for such training, and not 
the lack of digital competence of 
teachers and pupils [7]. 

Of course, during the quarantine 
(from March to June 2020), we had to 
experiment, select methods, approaches 
to presenting theoretical and practical 
educational material. Among the types of 
work that were applied, we can mention: 
conducting online classes using Zoom 
and Google Meet services, selecting 
educational video materials for pupils to 
watch on YouTube, creating training 
interactive lessons in Google forms and 
interactive worksheets in the Wiser.me, 
carrying out test control and 
independent work in online mode on the 
platforms "Na Urok", "Vseosvita", 
"ClassTime", as well as the use of tests 
created on the above-mentioned 
platforms in asynchronous mode as 
homework for pupils. 

Second academic semester of 2019-
2020 academic year ended remotely. 
Unfortunately, it was clear that distance 
learning will become the main form of 
organization of the educational process 
in the next few years. Therefore, the 
teachers should analyze the work 
experience gained in new conditions for 
them, reflect and get feedback from the 
pupils. This would make it possible to 
avoid mistakes, get rid of shortcomings 
and organize the distance learning with 
greater efficiency in the future. 

To receive feedback, we created an 
anonymous survey on the "Vseosvita" 
platform, which collected information 
about the organization the distance 
learning of mathematics in the 
"Scientific Lyceum". In the appeal to the 
pupils, we asked them to answer 
frankly, without specifying their names, 
and noted that their opinion is 

очікуваних результатів навчання за 
навчальною програмою з математики. 
Необхідність упроваджувати дистанційне 
навчання математики виявило проблему 
недостатньої готовності як здобувачів 
освіти, так і їх учителів. До того ж проблеми 
полягали не у відсутності сформованої 
цифрової компетентності вчителів та учнів, 
а у психологічній неготовності до такого 
навчання [7]. 

Звісно, за період карантину (з березня по 
червень 2020 р.) нам довелось 
експериментувати, підбирати методики, 
підходи до представлення теоретичного та 
практичного навчального матеріалу. Серед 
видів роботи, які були застосовані, можемо 
назвати: проведення онлайн-занять за 
допомогою сервісів Zoom та Google Meet, 
підбір навчальних відео-матеріалів для 
перегляду учнями на YouTube, створення 
тренувальних інтерактивних уроків у 
Google формах та інтерактивних робочих 
аркушів у сервісі Wiser.me, проведення 
тестових контрольних та самостійних робіт 
в онлайн-режимі на платформах "На урок", 
"Всеосвіта", "ClassTime", а також 
використання тестів, створених на 
зазначених вище платформах в 
асинхронному режимі у якості домашніх 
завдань учням. 

Другий навчальний семестр 2019-
2020 н.р. завершився дистанційно. На 
превеликий жаль, було зрозуміло, що 
дистанційне навчання стане основною 
формою організації освітнього процесу в 
найближчі декілька років. Тому вчителям 
варто було проаналізувати отриманий 
досвід роботи в нових для них умовах, 
здійснити рефлексію та отримати зворотній 
зв’язок від учнів, що дозволило б у 
майбутньому не допускати помилок, 
позбутися недоліків та підійти до 
організації дистанційного навчання з 
більшою ефективністю. 

Для отримання зворотного зв’язку нами 
було створене анонімне опитування на 
платформі "Всеосвіта", яке збирало 
інформацію щодо організації дистанційного 
навчання математики в КЗ "Ліцей 
"Науковий" Міської ради міста 
Кропивницького". У зверненні до учнів ми 
просили їх відповідати відверто, без 
вказання власних імен, та зазначали, що 
їхня думка важлива для нас і дозволить у 
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important for us and will allow us to 
improve the distance educational 
process in the future. 50 respondents 
(9th and 10th grades pupils) took part in 
the survey. Here are some results of it. 

Regarding the form of conducting 
lessons (asynchronous/synchronous), 
pupils' opinions were almost equally 
divided: 52% of respondents preferred 
online lessons according to a set 
schedule, while 48% preferred 
independent viewing of video lessons at 
any time. 

As for the means of presenting 
educational material, 60% of pupils 
claimed that theoretical material is 
perceived better when it is in video 
format, 36% preferred presentation 
slides and only 4% – a textbook. 

56% of the respondents liked the 
author's experimental development of 
interactive simulator lessons, where the 
explanation of the problem is, but the 
students have to complete a certain part 
of the solution on their own, 16% did not 
like this form of work, the remaining 
28% could not decide. 

Mathematics test tasks were offered to 
students on different platforms, so it was 
important to find out their opinion about 
convenience and preferences: Google 
forms (48%), "Na Urok" (26%), ClassTime 
(19%), "Vseosvita" (7%). 

To the question "Did you like distance 
learning?" 55% of pupils answered 
affirmatively, others (45%) would like to 
work in the classroom. 

To the open question: "What did you 
like or dislike the most during distance 
learning?", – pupils most often attributed 
the possibility of staying at home in 
comfortable conditions, the absence of 
the need to get to the place of study, and 
online conferences as positive moments. 
Among the negative impressions, pupils 
mentioned a significant number of tasks 
that should be worked out 
independently, the difficulty of 
perceiving educational material 
remotely, interruptions with the Internet 
connection. 

A few useful suggestions were 
received from pupils on questions 
regarding the improvement of distance 

подальшому покращити навчальний процес 
у дистанційному форматі. В опитуванні 
взяло участь 50 респондентів (учні 9 та 10 
класів). 

Наведемо деякі результати з проведеного 
опитування. 

Щодо форми проведення уроків 
(асинхронна/синхронна) думки учнів 
розділилися майже порівну: 52% 
респондентів надало перевагу онлайн-
урокам за встановленим розкладом, 
натомість 48% – самостійному перегляду 
відео-уроків у будь-який час. 

Щодо засобів навчання, які 
використовувалися для подачі навчального 
матеріалу, то 60% учнів стверджували, що 
теоретичний матеріал сприймається краще, 
коли він поданий у відео-форматі, 36% 
надали перевагу презентаціям та лише 4% – 
підручнику. 

Експериментальні авторські розробки 
інтерактивних уроків-тренажерів, де є 
пояснення задачі, але певну частину 
розв’язання учні мають виконати 
самостійно, прийшлись до вподоби 56% 
опитаних, 16% – така форма роботи не 
сподобалась, решта 28% – не змогли 
визначитись. 

Тестові завдання з математики учням 
пропонувалися на різних платформах, тому 
важливо було дізнатися їхню думку щодо 
зручності та вподобань: Google-форми 
(48%), "На урок" (26%), ClassTime (19%), 
"Всеосвіта" (7%). 

На запитання "Чи сподобалось Вам 
навчатись дистанційно?" більшість учнів 
відповіли ствердно (55%), решта (45%) 
хотіли би працювати в аудиторії. 

На запитання із відкритою відповіддю: 
"Що Вам найбільше сподобалось, а що 
навпаки – не сподобалось під час 
дистанційного навчання?", – учні 
найчастіше вказували, що до позитивних 
моментів можна віднести можливість 
перебування вдома в комфортних умовах, 
відсутність потреби добиратися до місця 
навчання, а також онлайн-конференції. 
Щодо негативних вражень, то учні нарікали 
на значну кількість завдань, які слід було 
опрацьовувати самостійно, складність 
сприйняття навчального матеріалу за 
відсутності повноцінного спілкування, 
можливі перебої з Інтернет зв’язком. 

Було отримано чимало корисних 
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learning. In particular, it was proposed 
to: provide an electronic journal of 
pupils' educational achievements which 
pupils could review; create a blog-
schedules of lessons for each classes, 
which would make it easier to orient 
pupils in the tasks that need to be 
completed; use an online blackboard in 
all online classes. 

We also studied the results of several 
monitoring of schoolchildren's 
participation in various forms of 
distance learning during quarantine, in 
particular, considering the place of 
residence. For example, the study [1] 
shows the results of a survey of more 
than two thousand students of 1st-11th 
grades, who noted that they most often 
working offline independently (45.4%), 
often have online lessons with their 
teacher (48.2%), receive tasks from the 
teacher in social networks (36%). At the 
same time, there is a growing trend in 
the number of pupils attending online 
classes on a permanent basis, depending 
on the place of residence: in large cities 
with a population of 500 000 or more – 
60.4%; in cities with a population of 100 
000 to 499 000 – 38.5%; in settlements 
with 10 000 to 99 000 inhabitants – 
28.9%; in smaller settlements, this 
percentage varies from 10% to 20%. Of 
course, this is related to the material 
and technical support of schools, 
teachers and pupils, as well as access to 
high-quality and relatively inexpensive 
Internet connection. At the same time, 
pupils from rural areas noted that they 
communicate with teachers and receive 
tasks from them in social networks and 
messengers (Viber, Telegram, 
WhatsApp), and most of them are senior 
pupils (46.7% – 10-11th grades, 35.4% – 
grades 5-9). We agree with the authors 
of the study that this format of distance 
learning requires students to constantly 
study subjects independently and can 
lead to rapid fatigue, decreased interest, 
and the appearance of psycho-emotional 
children's problems. 

Along with the interviewing of pupils, 
it is also necessary to survey teachers, 
as the main participants in the 
educational process. Therefore, we also 

пропозицій від учнів на запитання щодо 
покращення дистанційного навчання. 
Зокрема, пропонувалось: запровадити 
електронний журнал, який би могли 
переглядати учні; створити окремий блог-
розклад уроків для окремого класу, що 
полегшило б орієнтування учнів у 
завданнях, які необхідно виконати; 
використовувати на усіх онлайн-заняттях 
онлайн-дошку. 

Також було вивчено результати кількох 
моніторингів участі школярів у різних 
формах дистанційного навчання під час 
карантину, зокрема з урахуванням 
місцевості проживання. Так у дослідженні 
[1] наведені результати опитування більш 
як двох тисяч учнів 1-11 класів, які 
відзначали, що найчастіше стикаються з 
дистанційним навчанням офлайн (45,4% 
опитаних), часто мають онлайн-уроки 
вчителя з класом (48,2%), отримують 
завдання від учителя у соціальних мережах 
(36 %). При цьому прослідковується 
тенденція зростання кількості учнів, що 
відвідують онлайн-уроки на постійній 
основі залежно від місцевості проживання: 
у великих містах з населенням 500 тис. 
жителів і більше – 60,4%; у містах з 
населенням від 100 тис. до 499 тис. – 
38,5%; у населених пунктах із 10-99 тис. 
жителів – 28,9%; у менших населених 
пунктах – цей відсоток варіюється в межах 
від 10% до 20%. Звісно, це пов’язано із 
матеріально-технічним забезпеченням 
закладів освіти, вчителів та здобувачів 
освіти, а також можливостями доступу до 
якісного та порівняно недорогого Інтернет 
зв’язку. Водночас учні, що є жителями 
сільської місцевості, зазначали, що 
спілкуються з вчителями та отримують від 
них завдання у соціальних мережах та 
месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp), 
причому найбільше таких серед 
старшокласників (46,7% – 10-11 класи, 
35,4% – 5-9 класи). Не можемо не 
погодитись з авторами дослідження 
стосовно того, що такий формат 
дистанційного навчання вимагає від учнів 
постійного самостійного опанування 
навчальних дисциплін та може призводити 
до швидкого стомлення, зниження 
зацікавленості, появи в подальшому 
психоемоційних проблем у дітей. 

Поряд із опитуванням учнів необхідним є 
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studied the results of a corresponding 
interviewing of mathematics teachers 
from different regions of Ukraine. This 
research was conducted by employees of 
the Department of Mathematics and 
Informatics Education of the Institute of 
Pedagogy of National Academy of 
Sciences of Ukraine [6]. The monitoring 
was carried out to find out the specifics 
of the organization of distance learning 
of mathematics and the main problems 
that teachers faced during the long-term 
quarantine. 

Note that the teachers who participated 
in the survey had free access to the 
Internet, which could have influenced the 
results. 79,3% of teachers answered that 
they conducted online lessons. The most 
popular service for conducting online 
lessons among teachers was Zoom, Skype 
and Google Meet took the second and 
third positions, respectively. Let's note the 
main problem that almost all teachers 
have – the pupils' cameras are turned off, 
which deprives of real eye contact. 
According to psychologists, this interferes 
with receiving full feedback in "teacher-
pupil", "teacher-pupils", "pupil-pupil" 
systems. 

According to the teachers, the 
distance online lesson lasted at least 40 
minutes in 42,1% of respondents; 30-35 
min. – 17,6%; more than 50 min. – 
10,4%. At the same time, the weekly 
workload decreased for 54,5% of the 
surveyed teachers, and remained 
unchanged for 26,5%. In addition, 
teachers began to spend significantly 
more time preparing for lessons, as 
indicated by 76,5% (the time spent 
preparing lessons did not change in 
10,7% of our colleagues).  

Departments of education recommend 
that teachers give part of the educational 
material for independent study by 
pupils. At the same time, it is 
recommended to determine the level of 
understanding and assimilation of the 
educational material using special tests. 
Under such conditions, it is considered 
pedagogically appropriate to use the 
technology of "Flipped Classroom", when 
online meetings become more 
consultative, at them teachers help 

і опитування вчителів, як основних 
учасників освітнього процесу. Тому ми 
також вивчили результати відповідного 
опитування вчителів математики із різних 
областей України, проведеного 
співробітниками відділу математичної та 
інформатичної освіти Інституту педагогіки 
НАПН України [Ошибка! Источник 
ссылки не найден.]. Цей моніторинг 
здійснювався з метою з’ясування 
особливостей організації дистанційного 
навчання математики та основних проблем, 
які виникали у вчителів під час 
довготривалого карантину.  

Зауважимо, що вчителі, які брали участь 
у опитуванні, мали вільний доступ до 
Інтернету, що могло вплинути на загальну 
картину одержаних результатів. Так 79,3% 
респондентів відповіли, що проводили 
онлайн-уроки, серед них найбільшою 
популярністю користувався сервіс Zoom, 
другу та третю позицію відповідно посіли 
Skype та Google Meet. Тут хочемо відмітити 
проблеми, які мають майже усі вчителі – 
вимкнені камери, що, відповідно, позбавляє 
реального зорового контакту. На думку 
психологів, це заважає отриманню 
повноцінного зворотного зв’язку в системах 
"вчитель-учень", "вчитель-учні", "учень-
учень". 

За словами вчителів, дистанційний 
онлайн-урок тривав не менше 40 хв. у 
42,1% опитаних; 30-35 хв. – 17,6%; більше 
50 хв. – 10,4%. При цьому тижневе 
навантаження зменшилось у 54,5% 
опитаних учителів, залишилось незмінним – 
у 26,5%. Окрім того, вчителі почали 
витрачати значно більше часу на 
підготовку до проведення уроків, на що 
вказують 76,5% (витрачений час на 
підготовку уроків не змінився у 10,7% 
наших колег). Відділи освіти рекомендують 
учителям планувати роботу так, щоб 
частину матеріалу учні опановували 
самостійно, а рівень розуміння та 
засвоєння навчального матеріалу 
визначався за допомогою спеціальних 
тестів. За таких умов педагогічно 
доцільним вважають застосування 
технології "Перевернутого навчання", коли 
зустрічі онлайн стають більш 
консультативними, на них учителі 
допомагають учням розібратися з задачами 
підвищеного рівня складності, або 
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pupils deal with tasks of an increased 
level of complexity or explain unclear 
points. Of course, the use of such 
technology requires students to be ready 
to independently study theoretical 
material (reading a textbook or watching 
video lectures, taking notes). 

Among the popular platforms adapted 
to distance learning, the educational 
platforms "Na Urok" (63.6%), "Vseosvita" 
(44.3%), and LearningApps (25.1%) 
prevail. On these platforms, you can find 
the necessary content for a lesson, 
create a test or use material already 
created by colleagues.  

The issue of writing independent and 
control papers by pupils during distance 
learning is relevant. This is related to 
several problems with academic integrity 
and properly evaluating student works: 
52.9% of mathematics teachers reported 
that they created tests and limited the 
time for their completion; 22.2% – 
required students to work online; the 
rest teachers checked the tasks of the 
completed works from the photos sent 
by the students. 

Among the positive aspects of 
distance learning, teachers note that 
they were able to master new forms of 
work (92%), increase the level of 
computer literacy (68%), and improve 
the atmosphere in the classroom (11%). 

There also were many difficulties 
during distance learning. It should be 
noted that there are problems with the 
technical equipment of both pupils and 
teachers; lack of a formula editor in 
many services for creating tests; 
complicated verification of works in the 
photo; lack of free time to create your 
own high-quality content; lack of 
emotional contact.  

Regarding the last two difficulties 
indicated above, we have feedback from 
colleagues. They note that the using of 
messengers during distance learning 
completely deprived them the 
opportunity to rest and have free time 
from work, because of receiving 
messages from pupils around the clock 
with completed tasks or questions. That, 
accordingly, led to increased stress and 
tension, emotional burnout, apathy. 

пояснюють незрозумілі моменти. Звісно для 
використання такої технології необхідна 
сформованість в учнів готовності до 
самостійного вивчення теоретичного 
матеріалу (читання підручника чи перегляд 
відео-лекцій, конспектування). 

Серед популярних платформ, 
адаптованих до дистанційного навчання 
переважають освітні платформи  "На урок" 
(63,6%), "Всеосвіта" (44,3%), LearningApps 
(25,1%). На цих платформах можна знайти 
необхідний контент для проведення уроку, 
створити тест або використати вже 
створений колегами матеріал.  

Актуальним є питання щодо написання 
учнями самостійних та контрольних робіт 
під час дистанційного навчання, яке 
породжує низку проблем зі списуванням та 
належним оцінюванням учнівських робіт: 
52,9 % учителів-математиків повідомляли, 
що створювали тести та обмежували час на 
їх проходження; 22,2% – вимагали від учнів 
роботи в режимі онлайн; решта перевіряла 
завдання виконаних робіт з фото, 
надісланих учнями. 

Серед позитивних моментів 
дистанційного навчання вчителі 
відмічають, що змогли опанувати нові 
форми роботи (92%), підвищити рівень 
комп’ютерної грамотності (68%), покращити 
атмосферу в класному колективі (11%). 

Звісно, під час дистанційного навчання 
виникало багато труднощів. Так слід 
відзначити наявність проблем із технічним 
оснащенням як учнів, так і вчителів; 
відсутність редактора формул у багатьох 
сервісах для створення тестів; ускладнену 
перевірку робіт у вигляді фото; нестачу 
вільного часу для створення власного 
якісного контенту; нестачу емоційного 
контакту.  

Щодо вказаних вище останніх двох 
труднощів зазначимо, що отриманий досвід 
колег-вчителів та їх відгуки стосовно 
використання месенджерів під час 
дистанційного навчання, а саме: відправка 
завдань учням та цілодобове отримання 
повідомлень від них із виконаними 
завданнями чи запитаннями,– повністю 
позбавляло можливості перепочити та мати 
вільний від роботи час, що, відповідно, 
призводило до збільшення стресу та 
напруги, психоемоційного вигоряння, 
апатії. Тому, на наш погляд, важливою є 
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Therefore, in our opinion, it is important 
to organize psychological support for 
teachers on the basis of school in which 
they work, for example, conducting 
psychological trainings or establishing 
schedules for personal communication 
with a psychologist. 

In addition, distance learning reduces 
the physical activity of both pupils and 
teachers, which leads to rapid fatigue 
and reducing work capacity. In order to 
avoid such situations, the Sanitary 
Regulation for schools [5] was 
introduced, which defines the duration 
of online classes for pupils of different 
age categories. For senior pupils, the 
duration of online-classes should last up 
to 30 minutes in the 1st hour of classes, 
20 minutes in the 2nd hour of classes, 
and in the case of double lessons for 
pupils – no more than 25-30 min. at the 
first lesson and no more than 15-20 
minutes in the second. It is required to 
do physical exercises and gymnastics for 
the eyes after online-classes. At the 
same time, we understand that it is very 
difficult to achieve the expected learning 
results for such a duration of the study 
session, especially in mathematics. 

The results of the recently conducted 
international assessment PISA 2018 
showed that 36% of Ukrainian students 
could not reach the basic level of 
mathematical literacy. According to the 
findings of the PISA, each additional hour 
of studying a subject increases the 
average score of students in the country 
by about 10 points. Therefore, the 
analysis of the obtained results in Ukraine 
indicates the need to increase the number 
of hours of studying mathematics in 
secondary school to at least 5-6 hours per 
week. After all, according to the survey of 
teachers, only 79,1% of them have fully 
completed the curriculum, while only 
51,6% of teachers had time to repeat with 
pupils what they have learned. 

The results of interviewing pupils and 
teachers helped to understand the 
advantages and disadvantages of 
distance learning mathematics 
organization and to improve the 
educational process in 2020-2021 
academic year, which took place in a 

організація психологічної підтримки 
вчителів на базі закладів освіти, в яких 
вони працюють, наприклад, проведення 
психологічних тренінгів або налагодження 
графіків особистого спілкування з 
психологом. 

Окрім того, дистанційне навчання 
знижує фізичну активність як учнів так і 
вчителів, що призводить до швидкої 
втомлюваності, зниження працездатності. 
Задля уникнення таких ситуацій 
запроваджено Санітарний регламент для 
ЗЗСО [5], в якому визначено тривалість 
заняття за комп’ютером для учнів різних 
вікових категорій. Зокрема, для 
старшокласників безперервне навчальне 
заняття за екраном комп’ютера чи 
мобільного телефону, планшету має тривати 
на 1-й годині занять до 30 хв., на 2-й 
годині занять – 20 хв., а при здвоєних 
навчальних заняттях для учнів – не більше 
25-30 хв. на першому навчальному занятті 
та не більше 15-20 хв. на другому 
навчальному занятті. Після таких занять 
обов’язковими є рухливі вправи та 
гімнастика для очей. Водночас розуміємо, 
що за такої тривалості навчального заняття 
дуже складно досягти очікуваних 
результатів навчання, закладених у 
навчальних програмах, а особливо з 
математики. Адже, як відомо, результати 
нещодавно проведеного міжнародного 
оцінювання PISA 2018 показали, що 36% 
українських учнів не змогли досягти 
базового рівня математичної грамотності. 
Аналіз отриманих результатів вказує на 
необхідність збільшення кількість годин на 
вивчення математики в основній школі 
хоча б до 5-6 годин на тиждень, через те, 
що за висновками дослідження PISA кожна 
додаткова година на вивчення предмету 
збільшує середній бал учнів по країні 
приблизно на 10 балів. Карантин та 
дистанційне навчання лише загострюють 
ситуацію зі шкільною математичною 
освітою, адже, як зазначають вчителі, що 
приймали участь в опитуваннях, повністю 
вичитати програмний матеріал вдалось 
79,1% респондентів, водночас лише у 51,6% 
залишився час на повторення пройденого 
матеріалу в кінці навчального року. 

Результати опитувань учнів та вчителів 
допомогли розібратися у перевагах і 
недоліках організації дистанційного 
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blended mode. 
It is also worth considering the foreign 

experience. For example, in Italy, in the 
first wave of quarantine, there was a 
transition to online education, even in 
primary school. Lessons were held 
according to the schedule. Although 
schools in Italy also had problems with 
technical equipment, in the north of the 
country computers and Internet 
connections are better than in the south. 
To solve these problems working groups 
were created. They visited educational 
institutions in different regions of Italy to 
teach teachers how to work remotely. 

After the spring lockdown of 2021, the 
Minister of Education of Sweden noted 
that pupils lose motivation by studying 
remotely, so it is necessary to return to 
their desks. In Germany, some schools 
have experimented with different tools 
for digital learning, for example: they 
planned to start the day with a "digital 
morning circle" – a video conference with 
teachers and their pupils, and during 
breaks to arrange individual online 
meetings between the teacher and the 
pupil to discuss results and problems. 
Also, schoolchildren were involved to 
participate in joint projects through 
special applications after lessons. 

The quarantine involves a minimum of 
contacts between people, the emphasis is 
on online communication and the 
transition to electronic exchange of 
documentation. Teachers found 
themselves in a digital environment with 
new rules of behavior in it. Digital 
educational environment is an open set of 
information systems designed to provide 
various tasks of the educational process. 
It involves the use of educational 
platforms for the purpose of obtaining 
quality education. Google for Education 
has all the possibilities for creating such a 
digital educational environment of an 
educational institution. 

On its basis, personal educational 
courses of teachers are combined into a 
single structure, in which the process of 
studying disciplines is managed. Among 
the main advantages of the platform, we 
can highlight: obtaining an own domain 
for the institution, which ensures data 

навчання математики та вдосконалити 
освітній процес у 2020-2021 н.р., який 
відбувався у змішаному режимі. 

Варто взяти до уваги також і 
закордонний досвід. Наприклад, в Італії, в 
першу хвилю карантину, відбувся перехід 
на онлайн-навчання, навіть у початковій 
школі. Уроки відбувалися за розкладом. 
Хоча школи в Італії також мали проблеми з 
технічним оснащенням, зокрема на півночі 
країни з комп’ютерами та інтернетом 
зв’язком краще, ніж на півдні. Але для 
вирішення цих проблем були створенні 
робочі групи, які відвідували заклади освіти 
в різних регіонах Італії, щоб навчити 
вчителів працювати дистанційно. 

Після весняного локдауну 2021 р. 
міністерка освіти Швеції зазначала, що учні 
втрачають мотивацію, навчаючись 
віддалено, тому необхідно повертатися за 
парти. У Німеччині деякі школи 
експериментували з різними інструментами 
для цифрового навчання, наприклад: 
планували розпочинати день із "цифрового 
ранкового кола" – відеоконференції з 
вчителями та їх учнями, а поміж занять 
влаштовувати індивідуальні онлайн-зустрічі 
вчителя з учнем, щоб обговорити 
результати та проблеми. Також розглядали 
можливість участі школярів у спільних 
проєктах через спеціальні додатки після 
уроків. 

В умовах карантину, що передбачає 
мінімум контактів між людьми, робиться 
акцент на онлайн-спілкування та перехід 
на електронний обмін документацією. 
Вчитель опинився в цифровому середовищі 
з новими правилами поведінки у ньому. 
Цифрове освітнє середовище – це відкрита 
сукупність інформаційних систем, що 
призначені для забезпечення різноманітних 
завдань освітнього процесу, це передбачає 
застосування освітніх платформ з метою 
отримання якісної освіти. Усі можливості 
для створення такого цифрового освітнього 
середовища навчального закладу має 
Google for Education, за рахунок створення 
особистих освітніх курсів викладачів у 
єдину структуру та забезпечення керування 
процесом вивчення дисциплін. Серед 
основних переваг платформи можемо 
виділити: отримання власного домену для 
закладу, що забезпечує конфіденційність 
даних та гарантує спам-фільтрацію; 
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confidentiality and guarantees spam 
filtering; the possibility of mobile 
learning; work in the file sharing system; 
provision of a larger amount of memory 
for saving educational materials; 
possibilities of integration with other 
programs; ensuring cyber security.  

Distance learning support platforms 
are used in two aspects: management of 
learning content and learning process. 
With the help of such platforms, pupils 
or students can remotely: use the 
educational material offered in the 
various form (text, video, audio material, 
presentation, interactive model, poster); 
pass the test and be evaluated 
accordingly. So, it is necessary to 
determine under what conditions, 
methods and ICT means the remote 
technologies will be more effective.  

Google Classroom was chosen as a 
platform for distance learning for 
organization the educational process in 
2020-2021 academic year at "Scientific 
Lyceum". This resource makes it possible 
to: invite students to the course, support 
communication between the teacher and 
the pupils, access of students to the 
educational material at any time and 
regardless of the distance between the 
participants of the educational process; 
provide the possibility of mobile learning; 
evaluate and analyze individual student 
results. At the same time, this resource is 
not technically complex, it provides 
opportunities for the teacher's creativity 
and orderliness of the educational 
process. An approximate step-by-step 
course development algorithm on the 
Google Classroom platform is presented in 
Table 1. 

можливість мобільного навчання; робота у 
системі спільного доступу до файлів; 
забезпечення більшого об’єму пам’яті для 
збереження навчальних матеріалів; 
можливості інтеграції з іншими 
програмами; забезпечення кібербезпеки.  

Платформи підтримки дистанційного 
навчання використовуються у двох 
аспектах: керування змістом навчання та 
процесом навчання. За допомогою таких 
платформ учні або студенти дистанційно 
можуть: ознайомитись з матеріалом, який 
пропонується у вигляді різноманітних 
ресурсів (текст, відео-, аудіо-матеріал, 
презентація, інтерактивна модель, плакат); 
пройти тестування та бути відповідно 
оціненими, встановити свій рівень 
володіння навчальним матеріалом. 
Необхідно визначити, за яких умов, при 
використанні яких методів і засобів ІКТ 
дистанційні технології будуть 
ефективнішими.  

У процесі вибору платформи для 
дистанційного навчання під час організації 
освітнього процесу в 2020-2021 рр. у КЗ 
Ліцей "Науковий" було обрано Google 
Classroom. Цей ресурс дає можливість: 
запрошувати учнів на курс, підтримувати 
спілкування між вчителем та учнем, 
доступу учнів до навчального матеріалу в 
будь-який момент і незалежно від відстані 
між учасниками навчального процесу; 
забезпечувати можливість мобільного 
навчання; оцінювати та аналізувати 
індивідуальні результати учня; але в той же 
час не бути технічно складним і 
уможливлювати при цьому творчість та 
організованість навчального процесу. 
Орієнтовний поетапний алгоритм розробки 
курсу на платформі Google Classroom 
представлено у таблиці 1. 

Table 1 
Steps in the development process for the Google Classroom course 

Step Realization 
Preparation After creating the domain of the school, add users to 

the system. 
Course formation Each teacher creates his course and adds to it a group 

of pupils in the "People" tab and the representative of the 
school's administration. In this tab, you can conduct e-
mail correspondence with your pupils. 

Content of the course After planning the structure of the course, the teacher 
designs it on the platform. In the "Tasks" tab, you can 
create the following elements: topic, task (Fig.1), material, 
task with a test (a Google form is automatically created), 
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questions (with short answers or multiple choice (Fig. 2); 
use available material both from the current course and 
from other even archived courses (these can be text 
documents, presentations, video and audio files, links to 
web resources). 

On the platform, you can set the time of publishing 
tasks and materials, specify the task evaluation scale, 
and specify the deadline for the task. 

Assessment of learning 
outcomes 

The process of evaluating home tasks can be carried 
out by adding comments under the tasks or on photos 
uploaded by pupils. After checking the task, the teacher 
puts a mark into appropriate field. In the "Assessments" 
tab, you can get acquainted with the educational 
achievements of the entire group of pupils. 

 

 

Fig. 1. Task on the Google Classroom 
platform 

Fig. 2. Questionnaire on the 
Google Classroom platform 

 

The experience of our work on the 
Google Classroom platform has 
demonstrated its effectiveness in 
organizing the educational process. This 
web-service provides course archiving 
capabilities and has a simple and user-
friendly interface. 

Today, most schools in the city of 
Kropyvnytskyi are switching to the system 
of keeping electronic journals, which was 
approved by the Ministry of Education 
and Science of Ukraine as an all-
Ukrainian state experiment of the 
electronic system "Edina Shkola" from the 
company TATL Technology. E-school is an 
electronic educational environment with 
remote work and blended learning 
technologies. This is an information and 

Досвід нашої роботи на платформі 
Google Classroom продемонстрував її 
ефективність під час організації 
освітнього процесу. Цей веб-сервіс надає 
можливості архівування курсів і має 
простий та зручний інтерфейс. 

Сьогодні більшість ЗЗСО міста 
Кропивницького переходить на системи 
ведення електронних журналів, яка 
затверджена Міністерством освіти і 
науки України як всеукраїнський 
державний експеримент електронної 
системи "Єдина Школа" від компанії 
TATL_Technology. E-school – електронне 
освітнє середовище з технологіями 
дистанційної роботи та змішаного 
навчання. Це інфомаційно-комунікаційна 
система, призначена для закладів освіти, 
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communication system intended for 
schools, pupils and their parents, and 
educational management institutions. The 
main goal of the system is to establish an 
interactive relationship between parents 
and teachers, adjust access to information 
about the child's education, motivate 
pupils to study subjects and attend 
classes. 

In the system, depending on the level of 
access, you can work with the following 
modules: administration, analytics and 
reporting, electronic journal, distance 
learning, testing, electronic diary for 
parents and pupils. The capabilities and 
advantages of the "Electronic journal" for 
the teacher and "Electronic diary" 
modules for pupils and parents are 
presented in Table 2. 

учнів та їх батьків, органів управління 
освіти. Основна мета системи – 
налагодити інтерактивний зв’язок між 
батьками та вчителями, налаштувати 
доступ до інформації щодо навчання 
дитини, мотивувати учнів до вивчення 
предметів та відвідування занять.  

У системі, залежно від рівня доступу, 
можна працювати з такими модулями: 
адміністрування, аналітика та 
звітування, електронний журнал, 
дистанційне навчання, тестування, 
електронний щоденник для батьків та 
учнів. Можливості та переваги 
функціонування модулів "Електронного 
журналу" для вчителя й "Електронного 
щоденника» для учнів та батьків 
представлено в таблиці 2. 
 

Table 2 
Basic functionality of modules 

Electronic journal Electronic diary 
Capabilities 

Presentation and formation of lesson 
content. 

Assessments and notes on pupil’s 
absences from classes. 

Creating homework and sharing text, 
images, video or audio files. 

Printing and import/export data. 

Monitoring of pupils' activities and timely 
control of success. 

Quick search for a child in the school due 
to openness of the lesson schedule for 
parents. 

Interactive communication with teachers. 
Involvement in school events. 

Advantages 
Automation of the teacher's work. 
Convenient data entry. 
Access to the journal at any time. 
Keeping an electronic journal. 
Conducting lessons remotely. 
Interactive communication with 

parents and pupils. 

Openness of the educational process for 
parents. 

Protection of personal data. 
Simplicity of the system and intuitive 

interface for parents and pupils. 
Strengthening the child's security by 

monitoring his presence at classes (push-
message). 

 
The personal page of the mathematics 

teacher and form-master is presented on 
the Fig. 3. 

After choosing a subject and a class, in 
the "Content of lessons" tab, you can 
manually enter the topic of the lessons 
each time, or download a template and fill 
in the plan for the semester. A sample of 
the completed planning is shown in 
Fig. 4. It is important that lesson topics 
are not repeated, otherwise the system 
will not show a repeating topic and the 
user will not be able to add it. 

На рис. 3 зображена особиста сторінка 
вчителя математики та класного 
керівника. 

Вибравши предмет та клас, у розділі 
"Зміст уроків" можна вносити теми уроків 
кожного разу вручну, або завантажити 
шаблон і заповнити календарний план на 
семестр. Зразок заповненого календарного 
планування міститься на рис.4. Важливо, 
щоб теми уроків не повторювались, 
інакше система не буде показувати тему, 
що повторюється і користувач не зможе її 
додати. 
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Fig. 3. The menu window of the "One School" system for the subject teacher 

 
Fig. 4. A sample of the completed planning 

 
The process of the teacher filling in the 

information about the date, topic of the 
lesson and homework for pupils is shown 
in Fig. 5 and Fig. 6, respectively. Fig. 7 
shows the view of the pupil's page with 
completed homework. 

One of the advantages of using the 
"Edina Shkola" system for a teacher is the 
ability to print pages of a journal with a 
record of pupils' educational 
achievements (Fig. 8), as well as 
automatic calculation of thematic, 
semester, and annual grades. 

Процес заповнення вчителем інформації 
щодо дати, теми уроку та домашнього 
завдання учням показано на рис. 5 та 
рис. 6 відповідно. Рис. 7 демонструє 
вигляд сторінки учня, який виконав 
домашнє завдання та надіслав його у 
вигляді фото. 

До однієї з переваг користування 
вчителем системою "Єдина школа" є 
можливість роздрукувати сторінки 
журналу з обліком навчальних досягнень 
учнів (рис. 8), а також автоматичний 
підрахунок тематичної, семестрової, річної 
оцінок. 
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Fig. 5. Filling in a column when 

keeping a journal 
Fig. 6. The process of creating 

homework for the lesson 
 

Fig. 7. A sample of a pupil's homework 
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Fig. 8. Journal structure and its preparation for printing 
 

Conclusions and research 
perspectives. After reviewing the two 
platforms, we can conclude that the "Edyna 
Shkola" system is focused on the 
interaction between the teacher, pupils and 
parents, where the main emphasis is 
shifted to monitoring the individual success 
of the pupils. Also, this platform helps to 
improve and reduce routine work related to 
analytics, attendance control and reporting. 
At the same time, Google Classroom has a 
powerful functionality for providing a digital 
educational environment of the school, 
namely, supporting the process of distance 
learning, creating, and developing distance 
courses, communication between the main 
participants of educational process.  

Before starting to use platforms for 
distance learning, it is necessary to 
analyze the educational objectives, the 
didactic possibilities of new technologies 
for presenting the educational material, 
the requirements for distance learning 
technologies for teaching a specific 
discipline, the digital competence of 
teachers regarding the use of such 
technologies, and the availability of a 
digital educational space of an 
educational institution. 

It is worth noting that because of the 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. Після 
огляду двох платформ можна зробити 
висновки, що система "Єдина школа" 
зорієнтована на взаємодію між учителем, 
учнем та батьками, де основний акцент 
зміщено на моніторинг індивідуальної 
успішності учня. Також ця платформа сприяє 
поліпшенню і зменшенню рутинної роботи 
щодо аналітики, контролю відвідування та 
складання звітів. У той же час у Google 
Classrom є потужний функціонал для 
забезпечення цифрового освітнього 
середовища закладу освіти, а саме, 
підтримки процесу дистанційного навчання, 
створення та розробки педагогами власних 
курсів і комунікації та взаємодії між 
педагогами і між учителем та учнем.  

Перед початком використання платформ 
для розробки дистанційних курсів 
необхідно провести аналіз цілей навчання, 
дидактичних можливостей нових технологій 
передачі навчального матеріалу, вимог до 
технологій дистанційного навчання щодо 
навчання конкретній дисципліні, цифрової 
компетентності викладачів щодо 
використання таких технологій та наявність 
цифрового освітнього простору освітнього 
закладу.  

Варто зазначити, що в результаті 
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acquired experience and the conducted 
analysis of the interviewing of pupils and 
teachers, positive changes have taken 
place. But at the same time, teachers in 
Ukraine work in an experimental format. 
Considering the situation in our country, 
distance learning in educational 
institutions will remain relevant, although 
already in new realities. Therefore, in the 
future, we plan to continue our research 
on the peculiarities of the organization of 
distance learning of mathematics caused 
by the conditions of martial law. 

набутого досвіду, аналізу результатів 
проведених моніторингів учнів та вчителів, 
відбулися позитивні зрушення, але у той же 
час залишається вимушеність працювати в 
експериментальному форматі в 
загальноукраїнських масштабах. 
Враховуючи ситуацію, що склалась в нашій 
країні, дистанційне навчання у ЗЗСО 
залишатиметься актуальним, хоча вже у 
нових реаліях. Тому в подальшому плануємо 
продовжувати дослідження щодо 
особливостей організації дистанційного 
навчання математики, спричиненого 
умовами воєнного стану. 
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THE INFLUENCE OF JUDO ON THE MORAL AND VOLUNTARY EDUCATION 
OF SENIOR SCHOOL STUDENTS 

H. Р. Hryban*, V. A. Filina**  

In the process of educating modern schoolchildren, martial arts classes become important, 
namely judo classes, which can be used to develop not only physical qualities and abilities, but also 
moral and volitional characteristics, the development of which significantly affects the formation of a 
personality. The article considers the results of experimental work on the implementation of the 
technology of moral and volitional education of high school students who practice judo. The 
technology of moral and volitional upbringing of children by means of judo included three stages: 
value-oriented; development and harmonization; improvement and generalization of moral and 
volitional qualities. At all stages, the emphasis of the predominant action shifted to the structural 
components of the moral and volitional sphere: cognitive, emotional, volitional, motivational, and 
behavioral. The purpose and objectives of the above-mentioned stages determined the specifics of 
sports activities, the role and position of the coach-tutor, forms, and methods of education, as well 
as features of pedagogical interaction with parents and school, aimed at improving the moral and 
volitional education of young judokas. Thus, the need for pedagogical justification of teaching judo to 
students determines the relevance of our study, which identified pedagogical conditions, as well as 
identified the core elements of the technology of moral and volitional education of students by judo, 
which became the novelty of the research. The following research methods were used to solve the 
problems: analysis and synthesis of scientific and methodological sources on the peculiarities of the 
development of moral and volitional qualities; pedagogical observation. 

It is established that the most important sources of moral and volitional formation of student 
youth at the initial stage of classes are the study of history, jute etiquette.  Collective development of 
etiquette leads to group self-regulation.  Students willingly participate in the process of self-control 
and control of group behavior. 

For an objective assessment of the moral and volitional upbringing of students also developed 
criteria and indicators determined by the purpose of the formation of the moral and volitional sphere 
of the student's personality. Improvement of moral and volitional qualities and experience of moral 
and volitional behavior was carried out. 
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ТЕХНОЛОГІЯ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ З ДЗЮДО 

Г. П. Грибан, В. А. Філіна 

У процесі виховання сучасних учнів особливої значущості набувають заняття 
спортивними єдиноборствами, а саме, заняття з дзюдо, за допомогою яких можна 
розвивати не лише фізичні якості та здібності, а й морально-вольові якості, розвиток яких 
значно впливає на формування та становлення особистості. У статті подано результати 
експериментальної роботи з реалізації технології морально-вольового виховання учнів-
старшокласників в процесі занять з дзюдо. Технологія морально-вольового виховання учнів 
засобами дзюдо включала в себе три етапи: ціннісно-орієнтаційний; розвитку та 
гармонізації; вдосконалення та генералізації морально-вольових якостей. На всіх етапах 
увага акцентувалась на структурних компонентах морально-вольової сфери: когнітивний, 
емоційний, вольовий, мотиваційний та поведінковий. Мета та завдання вище зазначених 
етапів визначали специфіку спортивної діяльності, роль та позицію тренера-педагога, 
форми і методи виховання, а також особливості педагогічної взаємодії з батьками та 
школою, спрямованої на підвищення ефективності морально-вольового виховання  учнів-
дзюдоїстів. Необхідність педагогічного обґрунтування викладання дзюдо учням визначає 
актуальність проведеного дослідження, під час якого було виявлено педагогічні умови, 
розроблено та апробовано технологію морально-вольового виховання учнівської молоді 
засобами дзюдо, що і стало новизною дослідження. Для вирішення завдань було використано 
методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел щодо особливостей розвитку 
морально-вольових якостей, педагогічне спостереження, бесіди, аналіз навчально-
тренувальних занять, педагогічний формувальний експеримент. 

Встановлено, що найважливішими джерелами морально-вольового виховання учнівської 
молоді на початковому етапі занять є вивчення історії та етикету дзюдо. Колективне 
освоєння етикету спричиняє групову саморегуляцію. Учні охоче включаються до процесу 
самоконтролю та контролю поведінки членів групи. Для об’єктивної оцінки морально-
вольової вихованості учнів були розроблені критерії та показники, зумовлені метою 
діяльності з формування морально-вольової сфери особистості учня. Здійснено 
вдосконалення морально-вольових якостей та досвіду морально-вольової поведінки учнів 
старшого шкільного віку. 

 
Ключові слова: дзюдо, морально-вольове виховання, технологія, спортивне єдиноборство, 

учні, спорт. 
 

 
Introduction of the issue. One of the 

main tasks of modern education in Ukraine 
is to raise an educated, creative, highly 
moral, strong-willed, comprehensively, and 
harmoniously developed personality. The 
above-mentioned indicators are laid down 
in the state standards of general secondary 
education, as well as in the foundations of 
the modernization of the physical 
education (PE) system, which is reflected in 
the current state documents, namely: the 
National Doctrine of the Development of 
Education of Ukraine in the 21st Century, 
the Laws of Ukraine "On Education", "On 
Higher Education", "About physical culture 
and sports". At the same time, the system 
of moral and volitional qualities of high 
school students is formed in the process of 
accumulating individual experience under 

Постановка проблеми. Одним з 
головних завдань сучасної освіти в 
Україні є – виховати освічену, творчу, 
високоморальну, зі сформованими 
вольовими якостями, всебічно та 
гармонійно розвинену особистість. Вище 
зазначені орієнтири закладено в 
державні стандарти загальної середньої 
освіти, а також в основи модернізації 
системи фізичного виховання, що 
відображено в чинних державних 
документах: Національній доктрині 
розвитку освіти України у ХХІ столітті, 
Законах України "Про освіту", "Про вищу 
освіту", "Про фізичну культуру та спорт". 
Водночас, система морально-вольових 
якостей старшокласників формується в 
процесі накопичення індивідуального 
досвіду під впливом соціальної сфери, 
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the influence of the social sphere, 
education and upbringing, as well as 
during physical education and sports [6]. 
In the process of education of modern 
students, martial arts classes are proved to 
be significantly effective, namely the ones 
focused on judo, with the help of which it is 
possible to develop not only physical 
qualities and abilities, but also enhance 
moral sphere and willpower, the 
development of which significantly affects 
the formation of a personality. The need for 
a pedagogical justification of teaching judo 
to students determines the relevance of our 
research, during which pedagogical 
conditions were identified, the technology 
of moral and volitional education of student 
youth using judo was developed and tested, 
which indicates the novelty of the research. 

Current state of the issue. Having 
analyzed the scientific sources on the issue 
of education of school-age children, a 
number of works of modern researchers [1; 
3; 5] revealed a close connection between 
moral and physical education, which 
indicates the possibility of forming moral 
qualities in the process of physical 
education. Various aspects of moral and 
volitional education in sports activities 
were studied by H.P. Hryban [2], 
V.V. Zhelanova [4], O.P. Krainiuk [5], 
Yu. Kovalova [6], A.А. Ponomarov [8], 
M.O. Sarnavskyi [9] and other. Even 
though PE and sports activities have great 
educational potential, it is not always 
practically used as one of the means of 
education and development of a student [2; 
6]. At the same time, the harmonious 
connection of the moral and volitional 
properties of an individual determined the 
appearance in pedagogy of such a direction 
of education as moral-willed [7]. 

It should be noted that we consider the 
moral and volitional education of student 
youth by means of judo as a purposeful 
process of forming the moral and volitional 
qualities and behavioral experience of 
children, based on overcoming the 
difficulties of sports activities, studying the 
traditions of this martial art, including 
communication of students in a sports 
team, as well as positive impact of coach on 
their trainees. The structure of moral and 
volitional education is represented by the 

навчання та виховання, а також під час 
занять фізичною культурою та спортом 
[6]. У процесі виховання сучасних учнів 
значущими є заняття спортивними 
єдиноборствами, а саме заняття з дзюдо, 
за допомогою яких можна розвивати не 
лише фізичні якості та здібності, а й 
морально-вольові якості, розвиток яких 
істотно впливає на формування та 
становлення особистості. Необхідність 
педагогічного обґрунтування викладання 
дзюдо учням визначає актуальність 
проведеного нами дослідження, під час 
якого було виявлено педагогічні умови, 
розроблено та апробовано технологію 
морально-вольового виховання учнівської 
молоді засобами дзюдо, що і стало 
новизною дослідження. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Проаналізувавши літературу 
з проблеми виховання дітей шкільного 
віку, у низці праць сучасних науковців 
[1; 3; 5] було виявлено тісний зв’язок 
морального виховання з фізичним, 
можливість формування моральних 
якостей у процесі занять фізичною 
культурою та спортом. Різні аспекти 
морально-вольового виховання в 
спортивній діяльності досліджувалися 
Г.П. Грибаном [2], В.В. Желановою [4], 
O.П. Крайнюк [5], Ю. Ковальовою [6], 
А.А. Пономарьовим [8], 
М.О. Сарнавським [9] та ін. Незважаючи 
на те, що фізкультурно-спортивна 
діяльність має великий виховний 
потенціал, на практиці вона не завжди 
використовується як один із засобів 
виховання та розвитку учнів [2; 6]. В той 
же час, органічний зв’язок моральних та 
вольових властивостей особистості 
визначив появу в педагогіці такого 
напряму виховання як морально-вольове 
[7].  

Слід зазначити, що морально-вольове 
виховання учнівської молоді засобами 
дзюдо розглядається нами як 
цілеспрямований процес формування 
морально-вольових якостей та досвіду 
поведінки дітей, на основі подолання 
труднощів спортивної діяльності, 
вивчення традицій цього бойового 
мистецтва, спілкування учнів у 
спортивному колективі, а також 
позитивного впливу тренера на учнів. 
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unity of cognitive, emotional, volitional, 
motivational-need and behavioral 
components. As a result of educational 
interaction, changes occur in the student, 
which are manifested in the formation and 
development of moral and volitional 
qualities. Thus, some scientists [8-10] 
define the moral and volitional qualities of 
an individual as complex socially 
determined personal manifestations that 
allow an individual to resolve internal 
contradictions between their own feelings 
and desires, the perceived demands of 
society and real actions. 

Aim of research is to reveal the 
effectiveness of the technology of moral and 
volitional education of high school students 
during judo classes. 

Research objectives: 
1. To analyze the data of the scientific 

and methodical literature on issues of 
moral and volitional education of high 
school students. 

2. To identify pedagogical conditions that 
contribute to the development of moral and 
volitional qualities of student youth. 

3. To develop and implement the 
technology of moral and volitional 
education of high school students during 
judo classes. 

Research methods: analysis of scientific 
and methodical literature, pedagogical 
observation, conversations, analysis of 
educational and training sessions, 
pedagogical formative experiment. The 
research was conducted in 2020-2021 
based on the sports complex "Dynamo", 
Zhytomyr; 27 students of grades 10-11 
took part in the research. Indicators of 
moral and volitional education were 
evaluated according to a 12-point system: 
1-6 – low; 7-9 – average; 10-12 – high. 

Results and discussion. The analysis of 
the problem of the moral-willful education 
of students in physical culture and sports 
activities and their own experience of 
classes allowed to identify a number of 
pedagogical conditions for the moral-willful 
education of students by the means of 
oriental martial arts (judo), namely: 1) the 
formation of students' ideas about the 
model of moral-willful behavior of a judoka 
athlete; 2) organization of students' 
activities to form the experience of moral 

Структура морально-вольового 
виховання представлена єдністю 
когнітивного, емоційного, вольового, 
мотиваційно-потребового та 
поведінкового компонентів. Внаслідок 
виховної взаємодії в учня відбуваються 
зміни, що проявляються у формуванні та 
розвитку морально-вольових якостей. 
Так деякі науковці [8-10] визначають 
морально-вольові якості особистості як 
складні соціально-детерміновані 
особистісні прояви, які дозволяють 
особистості вирішувати внутрішні 
суперечності між власними почуттями та 
бажаннями, усвідомленими вимогами 
суспільства та реальними вчинками. 

Мета дослідження – розкрити 
ефективність технології  морально-
вольового виховання учнів старшого 
шкільного віку в процесі занять з дзюдо. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати дані науково-

методичної літератури щодо питань 
морально-вольового виховання учнів 
старшого шкільного віку. 

2. Виявити педагогічні умови, які 
сприяють розвитку морально-вольових 
якостей учнівської молоді. 

3. Розробити та упровадити технологію 
морально-вольового виховання учнів 
старшого шкільного віку в процесі занять 
з дзюдо. 

Для вирішення завдань було 
використано такі методи дослідження: 
аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, бесіди, 
аналіз навчально-тренувальних занять, 
педагогічний формувальний 
експеримент. Дослідження проведені в 
2020-2021 рр. на базі спортивного 
комплексу "Динамо", м. Житомир. У 
дослідженні брали участь 27 учнів 10-11 
класів. Показники морально-вольового 
виховання оцінювалися за 12 бальною 
системою: 1-6 – низький; 7-9 – середній; 
10-12 – високий. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
проблеми морально-вольового виховання 
учнів у фізкультурно-спортивній 
діяльності та власний досвід занять 
дозволили виділити низку педагогічних 
умов морально-вольового виховання 
учнів засобами східного єдиноборства – 
дзюдо, а саме: 1) формування в учнів 
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and volitional behavior; 3) ensuring the 
pedagogical interaction of the coach with 
the family and the school to create a 
holistic educational environment; 
4) diagnosis of individual characteristics of 
students' moral and volitional behavior; 
5) creation of conditions for the formation 
of moral and volitional qualities. 

Considering the pedagogical conditions, 
the technology of moral and volitional 
education of students during judo classes 
was developed and experimentally tested. 
The technology of moral and volitional 
education of students consisted of three 
main stages: value-oriented; development 
and harmonization; improvement and 
generalization of moral and volitional 
qualities. At all stages the attention of 
coach (educator) was focused on the 
formation of structural components of the 
moral-volitional sphere: cognitive, 
emotional, volitional, motivational, and 
behavioral. The purpose and tasks of the 
above-mentioned stages determined the 
specifics of sports activities, the role of the 
teacher (coach), forms and methods of 
education, interaction with parents and the 
school to increase the effectiveness of the 
moral and volitional education of judo 
trainees. 

The 1st stage – value orientation, the 
duration of which is six months, was aimed 
at the initial training of judo and included: 
familiarization of students with the history 
and traditions of judo, training in basic 
martial arts techniques, performance and 
training of basic warm-up exercises and 
general physical training, mastering special 
terminology, familiarization with the 
etiquette and rules of behavior of a judoka, 
involvement in the sports regime. The first 
days, weeks, and months of judo classes 
are of the greatest importance for the moral 
and volitional education of a student. Each 
stage of the technology solved its tasks of 
forming the moral and volitional potential 
of judo trainees (Table 1). 

уявлень про зразок морально-вольової 
поведінки спортсмена-дзюдоїста; 
2) організація діяльності учнів із 
формування досвіду морально-вольової 
поведінки; 3) забезпечення педагогічної 
взаємодії тренера з сім’єю та школою для 
створення цілісного виховного 
середовища; 4) діагностика 
індивідуальних особливостей морально-
вольової поведінки учнів; 5) створення 
умов для формування морально-вольових 
якостей. 

З урахуванням педагогічних умов було 
розроблено та експериментально 
перевірено технологію морально-
вольового виховання учнів в процесі 
занять дзюдо. Технологія морально-
вольового виховання учнів складалася із 
трьох етапів: ціннісно-орієнтаційний; 
розвитку та гармонізації; вдосконалення 
та генералізації морально-вольових 
якостей. На всіх етапах увага тренера-
викладача акцентувалася на формуванні 
структурних компонент морально-
вольової сфери: когнітивному, 
емоційному, вольовому, мотиваційному 
та поведінковому. Мета та завдання 
вище зазначених етапів визначали 
специфіку спортивної діяльності, роль 
викладача, форми та методи виховання, 
взаємодію з батьками та школою для 
підвищення ефективності морально-
вольового виховання учнів-дзюдоїстів. 

І етап – ціннісно-орієнтаційний, 
тривалість якого становить шість 
місяців, був спрямований на початкове 
навчання дзюдо та передбачав: 
ознайомлення учнів з історією та 
традиціями дзюдо, навчання базової 
техніки бойового мистецтва, виконання 
та навчання основних вправ розминки 
та загальної фізичної підготовки, 
освоєння спеціальної термінології, 
ознайомлення з етикетом і правилами 
поведінки дзюдоїста, залучення до 
спортивного режиму. Перші дні, тижні та 
місяці занять з дзюдо мають 
найважливіше значення для морально-
вольового виховання школяра. Кожний 
етап технології вирішував свої завдання 
з формування морально-вольового 
потенціалу учнів-дзюдоїстів (табл. 1). 
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Table 1 
Characteristics of the stages of the technology of moral and volitional education 

of judo students 

Stages of 
technology 
realization 

Aim and 
objective of 
each stage 

Effect on the 
components 
of moral and 

volitional 
sphere 

Types of 
collective 

activity which  
aimed at moral-

willful 
education 

Types of sports 
activities 

aimed at moral 
and volitional 

education 

І 
Value-oriented 

Actualization of 
moral and 
volitional 
potential 

Cognitive and 
emotional 

Joint learning of 
judo etiquette, 

disciplinary 
rules, and 

organizational 
requirements 

Study of the 
warm-up 

complex and 
basic judo 
technique 

ІІ 
Development 

and 
harmonization 

Consolidation 
of moral and 

volitional 
qualities in 

character traits 

Motivational 
and willful 

Participation in 
creative projects 

(festivities, 
events), 

organization of a 
summer camp 

Competitions 

ІІІ 
Improvement 

and 
generalization 

of moral 
willpower 
qualities 

Creation of 
conditions for 
the realization 
of moral and 

volitional 
potential in 

sports and life 
activities 

Behavioral 

Instructor 
training, 

performance of 
squad 

commander 
duties at a 

sports camp 

Preparation and 
participation in 
competitions, 
experience of 

refereeing 

 
At the 1st stage, the pedagogical 

condition was manifested in the formation 
of students' ideas about the model of 
moral and volitional behavior of a judoka 
athlete. To do this, students' concepts of 
the purpose of judo lessons were 
corrected. Trainees were given 
explanations that judo classes are 
necessary for them, first, as a tool for self-
improvement of physical and moral-willed 
qualities, character formation, humane 
and respectful attitude towards people. 
This stage also involved the formation of a 
sports team. Cohesion around the 
common goal and values of a sports team 
helps foster a sense of duty and 
responsibility to the team. In the table 2 
presents the instrumental and interactive 
aspects of the sports team formation 
technology. 

На І етапі педагогічна умова 
проявлялася у формуванні в учнів уявлень 
про зразок морально-вольової поведінки 
спортсмена-дзюдоїста. Для цього 
здійснювалася корекція уявлень учнів про 
мету занять з дзюдо. Учням надавались 
пояснення, що заняття з дзюдо необхідні 
їм, в першу чергу, як інструмент 
самовдосконалення фізичних і морально-
вольових якостей, формування характеру, 
гуманного та шанобливого ставлення до 
людей. Цей етап передбачав також 
формування спортивного колективу. 
Згуртованість навколо спільної мети та 
цінностей спортивної команди сприяє 
вихованню почуття обов’язку та 
відповідальності перед колективом. В 
табл. 2 представлені інструментальні та 
інтерактивні аспекти технології 
формування спортивного колективу. 

 
 
 

Table 2 
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Interactive and instrumental aspects of sports team forming technology 

Stages of 
technology 
realization 

The position of the 
teacher, which 
determines the 
specificity of 

interpersonal "teacher-
student" interaction  

Forms and 
methods of 
education/ 
upbringing 

Conditions of 
pedagogical 

interaction with 
parents and school 

І 
Value-oriented 

Teacher-sensei (teacher 
in the broadest sense, 

bearer of judo traditions) 

Persuasion, 
training, personal 

behavioral 
example 

Creation of a non-
controversial value 

environment 

ІІ 
Development 

and 
harmonization 

Teacher-coach 

Demand, 
encouragement 

and punishment, 
comparison, 
creation of 
pedagogical 
situations 

Parents and teachers 
stimulate moral and 
volitional education 

ІІІ 
Improvement 

and 
generalization 

of moral 
willpower 
qualities 

Teacher-mentor 
Pedagogical 

communication, 
assignment, trust 

Parents and teachers 
support the desire of 
a student to achieve 
high results, monitor 

the performance 
during the 

assignments 
 

The 2nd stage is the development and 
harmonization of moral and volitional 
education, aimed at the development of 
moral and volitional qualities, their 
consolidation in the student's character 
traits, as well as the harmonization of 
his/her moral and volitional potentials. If 
at the first stage of the technology 
realization the impact on the cognitive and 
emotional components of the moral-
volitional sphere prevailed, then at the 
second stage the emphasis was directed to 
the motivational-volitional ones. The 
educational influence on the personality at 
this stage manifested itself in the formation 
of needs for moral and volitional behavior. 
The leading pedagogical conditions of the 
second stage were: 1) the organization of 
students' activities aimed at forming the 
experience of moral and willful behavior; 
2) creation of educational situations that 
will contribute to stimulating the formation 
of moral and volitional qualities. Inclusion 
in social collective activities at this stage 
was aimed at motivating students to moral 
and volitional actions. 

At the second stage of the technology 
realization, sports activity itself acquires a 

II етап – розвитку та гармонізації 
морально-вольового виховання, 
спрямований на розвиток морально-
вольових якостей, закріплення їх у рисах 
характеру учня, а також на гармонізацію 
його морального та вольового 
потенціалів. Якщо на першому етапі 
технології переважав вплив на 
когнітивний та емоційний компоненти 
морально-вольової сфери, то на другому 
етапі акценти спрямовувалися на 
мотиваційну та вольову. Виховний вплив 
на особистість на цьому етапі проявлявся 
у формуванні потреб у морально-вольовій 
поведінці. Провідними педагогічними 
умовами другого етапу стали: 
1) організація діяльності учнів, 
спрямована на формування досвіду 
морально-вольової поведінки; 
2) створення виховних ситуацій, що 
сприятимуть стимулюванню до 
формування морально-вольових якостей. 
Включення в соціальну колективну 
діяльність на цьому етапі було 
спрямовано на мотивування учнів до 
морально-вольових вчинків. 

На другому етапі технології 
вирішальне значення у морально-
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decisive importance in the moral and 
volitional development of judo students, 
namely: overcoming physical stress, 
following a sports regimen, participating in 
competitions, etc. Artificially created 
situations were used in the training 
process to simultaneously solve technical-
tactical and educational tasks. The content 
of such situations was determined by the 
educational goal set by the coach, the most 
common and universally used situation 
was a match between unequal opponents. 
Pedagogical cases were modeled for the 
directed development of moral and 
volitional qualities. Simulations of 
intentional pedagogical situations have also 
been used to improve the self-esteem of 
less gifted or insecure students. 
Participation in competitions of various 
levels is of great importance for the moral 
and volitional education of judoka trainees, 
the main obstacles detected were as 
follows: the need to overcome high physical 
and psychological stress; compliance with 
competition regulations, such as necessity 
to wait for matches, obligation to wear blue 
or white kimono against the background of 
growing fatigue; system of penalties for 
violation of competition rules; the 
possibility of biased judging; adaptation to 
new conditions and venue of competitions; 
unpredictability in the opponent's actions; 
excitement etc. 

At the second stage, the tasks of 
expanding students' knowledge of morality, 
will, moral-willed qualities were solved; 
conversations were held on the topics of 
moral education, such categories of ethics 
as good and evil, justice, dignity, honor 
were discussed. The most important tasks 
of the second stage of technology 
realization were: inclusion of students in 
collective social activities. The team of judo 
trainees was involved in sports, youth 
holidays, concerts and other events of 
various levels and scales. Situations in 
which students acted not only as an object, 
but also in the role of a subject of 
education, had a great educational effect. 

The 3rd stage of technology realization 
implies improvement and generalization of 
moral and volitional qualities and relates to 
the period of sports enhancement. The 
training load increases, students 

вольовому становленні учнів-дзюдоїстів 
набуває власне спортивна діяльність: 
подолання фізичних навантажень, 
дотримання спортивного режиму, участь 
у змаганнях тощо. Для одночасного 
вирішення техніко-тактичних та 
виховних завдань у тренувальному 
процесі використовувалися штучно 
створені ситуації. Зміст таких ситуацій 
визначався виховною метою, яку ставив 
тренер, найбільш універсальною була 
ситуація поєдинку нерівних суперників. 
Педагогічні ситуації моделювалися для 
спрямованого розвитку морально-
вольових якостей. Моделювання 
навмисних педагогічних ситуацій також 
використовувалися з метою підвищення 
самооцінки менш обдарованих чи 
невпевнених у собі учнів. Важливого 
значення для морально-вольового 
виховання учнів-дзюдоїстів набуває 
участь у змаганнях різного рівня. 
Основними перешкодами під час 
змагань з дзюдо є: необхідність долати 
високі фізичні та психологічні 
навантаження; дотримання регламенту 
змагань, очікування поєдинків, 
перевдягання в кімоно синього чи білого 
кольорів на тлі наростаючої втоми; 
система покарань за порушення правил 
змагань; можливість необ’єктивного 
суддівства; адаптація до нових умов та 
місця проведення змагань; 
непередбачуваність у діях суперника; 
хвилювання тощо. 

На другому етапі вирішувалися 
завдання з розширення знання учнів про 
моральність, волю, морально-вольові 
якості, проведено бесіди на теми 
морального виховання, обговорювалися 
такі категорії етики, як добро та зло, 
справедливість, гідність, честь. 
Найважливішими завданнями другого 
етапу технології були: включення учнів у 
колективну соціальну діяльність. 
Колектив учнів-дзюдоїстів був задіяний у 
спортивних, юнацьких, молодіжних 
святах, концертах та інших заходах 
різного рівня й масштабу. Великий 
виховний ефект мали ситуації в яких 
учні виступали не лише як об’єкт, а й у 
ролі суб’єкта виховання. 

III етап – вдосконалення та 
генералізації морально-вольових якостей 
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participate in competitions of various 
levels. The best judokas go to all-Ukrainian 
and international championships. The 
tasks of the third stage are focused on the 
further improvement of moral and 
volitional education, namely on the 
formation of such personal qualities as 
courage, valor, heroism. The coach is 
tasked with achieving the manifestation of 
moral and strong-willed qualities in various 
spheres of life of judo trainees, including 
family and school life. The content of the 
third stage of the technology realization 
eliminates the pedagogical emphasis on the 
behavioral component of the moral and 
volitional sphere of the student's 
personality. Thus, the teacher is expected 
to act both as a coach and as a mentor – 
an older friend. The best judoka students 
helped the teacher in conducting classes 
and educating less experienced peers. 
Moreover, the implementation of the third 
stage was aimed at spreading the norms of 
judo ethics, sharing experiences of moral 
and volitional behavior in various 
circumstances of sports activities. 

Among the features of sports activities at 
the third stage of technology realization, in 
addition to competitive and instructional 
activities, was the inclusion of students in 
refereeing training and competitive 
matches, which required students to be 
highly organized, disciplined, independent, 
honest, principled, independent, and 
sensitive. Thus, it led to the improvement 
of moral-willed qualities and the experience 
of moral-willed behavior, which determined 
the success of sports activities of judo 
students. 

During the pedagogical formative 
experiment, control sections (initial, final) 
were carried out to track the dynamics of 
changes in the moral and volitional 
education of judo students of the 
experimental group. Criteria and indicators 
were developed for an objective assessment 
of the moral and volitional education of 
judo trainees, namely: 1. "Formation of 
moral and volitional qualities" that 
characterizes the moral and volitional 
potential of judo students – primary 
(basic): sense of duty, responsibility, 
purposefulness, perseverance, tenacity, 
courage, determination, endurance, self-

пов’язаний з періодом спортивного 
вдосконалення. Тренувальне 
навантаження зростає, учні виступають 
на змаганнях різного рівня. Найкращі 
дзюдоїсти виходять на всеукраїнські та 
міжнародні змагання. Завдання третього 
етапу технології полягають у подальшому 
вдосконаленні морально-вольового 
виховання, а саме в формуванні таких 
якостей особистості як мужність, відвага, 
героїзм. Тренером ставляться завдання 
домогтися прояву морально-вольових 
якостей у різних сферах життя учнів-
дзюдоїстів, у тому числі в сім’ї та школі. 
Зміст третього етапу технології визначав 
усунення педагогічного акценту на 
поведінковий компонент морально-
вольової сфери особистості учня. Вчитель 
на цьому етапі виступав і як тренер, і як 
наставник, старший товариш. Кращі 
учні-дзюдоїсти допомагали вчителю у 
проведенні занять, вихованні менш 
досвідчених учнів. Таким чином, 
реалізація третього етапу технології була 
спрямована на поширення норм етики 
дзюдо, обмін досвідом морально-вольової 
поведінки у різних обставинах 
спортивної діяльності. 

До особливостей спортивної діяльності 
на третьому етапі технології, окрім 
змагальної та інструкторської діяльності 
було включення учнів в суддівство  
тренувальних і змагальних поєдинків, що 
вимагало від учнів високої 
організованості, дисциплінованості, 
самостійності, чесності, принциповості, 
незалежності та делікатності. Це 
призвело до вдосконалення морально-
вольових якостей та досвіду морально-
вольової поведінки, що визначало 
успішність здійснення спортивної 
діяльності учнів-дзюдоїстів.  

Під час педагогічного формувального 
експерименту було здійснено контрольні 
зрізи (початковий, підсумковий) для 
відстеження динаміки змін морально-
вольової вихованості учнів-дзюдоїстів 
експериментальної групи. Для 
об’єктивної оцінки морально-вольової 
вихованості учнів-дзюдоїстів були 
розроблені критерії та показники, а саме: 
1. "Сформованість морально-вольових 
якостей" що характеризує морально-
вольовий потенціал учнів-дзюдоїстів – 
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control; secondary (complex): 
independence, initiative, discipline, 
organization, principles, dedication, 
courage, heroism. 2. "Formation of the 
experience of moral-willed behavior", which 
determines the student's ability to realize 
the moral-willed potential, namely: the 
experience of moral-willed behavior in 
sports activities and behavior in the social 
environment. 3. "Formation of collectivist 
qualities", which characterized the 
participation of judo students in team 
competitions and team-based events. 4. 
"Theoretical knowledge of judo" is an 
important and integral part of the 
educational technology. The assimilation of 
the necessary system of knowledge, 
development of corresponding abilities and 
skills from the history and theory of judo 
training expanded and formed the 
students' scientific and cognitive potential, 
contributed to a better mastering of the 
technique and tactics of fighting, as well as 
formed the personality of an individual. 5. 
"General level of preparation in judo" 
identifies the level of preparation (physical, 
technical, tactical, psychological, 
theoretical) and the level of achievement of 
a judoka in sports competitions. 

The pedagogical formative experiment 
(FE) was aimed at ensuring the process of 
moral and volitional education of judo 
students and provided for the fulfillment of 
certain conditions by both students and 
coaches: 

- each student received the correct (from 
the point of view of moral and willful 
education) attitude towards the meaning of 
their martial arts training, i.e., forming in 
trainees the idea that judo classes were 
necessary for them as a tool for self-
improvement of physical and moral 
qualities; formation of a strong-willed 
character; humane, generous and 
respectful attitude towards people; 

- study of history, judo etiquette, group 
self-regulation, self-control and control of 
the behavior of group members; 

- mastering the discipline, independence 
and organization at the initial stage of 
training, rational planning of the daily 
regime, preparation of equipment and 
sports hall for classes; 

- constant interaction of the coach with 

первинні (прості): почуття обов’язку, 
відповідальність, цілеспрямованість, 
наполегливість, завзятість, сміливість, 
рішучість, витримка, самовладання; 
вторинні (складні): самостійність, 
ініціативність, дисциплінованість, 
організованість, принциповість, 
самовідданість, мужність, героїзм. 
2. "Сформованість досвіду морально-
вольової поведінки", що визначає 
можливості учня до реалізації морально-
вольового потенціалу, а саме: досвід 
морально-вольової поведінки у 
спортивній діяльності та поведінки в 
соціальному середовищі. 
3. "Сформованість колективістських 
якостей", що характеризувала участь 
учнів-дзюдоїстів у командних змаганнях, 
колективних заходах. 4. "Теоретичні 
знання із дзюдо" – виступали не як 
другорядне доповнення до морально-
вольового виховання, а як важлива й 
невід’ємна його частина. Засвоєння 
необхідної системи знань, умінь і 
навичок з історії та теорії підготовки в 
дзюдо розширювало і формувало в учнів 
науково-пізнавальний потенціал, сприяло 
кращому оволодінню технікою і 
тактикою ведення поєдинків, формувало 
особистість. 5. "Загальний рівень 
підготовленості в дзюдо" – 
характеризував рівень підготовленості 
(фізичної, технічної, тактичної, 
психологічної, теоретичної) та рівень 
досягнення дзюдоїста у спортивних 
змаганнях.  

Педагогічний формувальний 
експеримент у цілому був спрямований 
на забезпечення процесу морально-
вольового виховання учнів-дзюдоїстів і 
передбачав виконання як учнями, так і 
тренерами певних умов: 

- отримання кожним учнем 
правильної, з точки зору морально-
вольового виховання, установки на сенс 
його занять єдиноборством, тобто 
формування в учнів уявлення, що 
заняття дзюдо необхідні їм як інструмент 
самовдосконалення фізичних і 
моральних якостей; виховання вольового 
характеру; гуманного, великодушного та 
шанобливого ставлення до людей; 

- вивчення історії, етикету дзюдо, 
групової саморегуляції, самоконтролю та 
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parents and teachers; 
- the use of an individual approach to 

provide students with maximum 
opportunities for the development of moral 
and volitional qualities and abilities for the 
benefit of the team; 

- systematic and mandatory diagnosis of 
the moral and volitional upbringing of 
students, tracking the dynamics of their 
personality development and 
sportsmanship; 

- development of students' motivation for 
judo classes, sports, youth oriented events, 
joint collective participation in public life; 

- involvement of the best judoka trainees 
in instructor and referee practice; 

- providing psychological support and 
objective assessment of students' 
performances at competitions, motivating 
them to achieve high results, focusing 
attention on students' achievements in 
mass media, etc.  

Judo classes proved to be the most 
effective in the process of development of 
speed and strength of the trainees, which 
are important for maintaining and 
increasing high work capacity, functional 
capabilities of the body, the formation of 
the musculoskeletal system, strengthening 
health and form the moral and willpower 
qualities of students, which was confirmed 
by indicators of the experimental work. All 
data obtained contains reliable statistical 
differences acquired before and after the 
experiment – P > 0.01-0.001 (Table 3). 

контролю поведінки членів групи; 
- виховання дисциплінованості, 

самостійності та організованості на 
початковому етапі тренувань, 
раціональне планування режиму дня, 
підготовки інвентарю та спортивного 
залу до занять;  

- постійна взаємодія тренера з 
батьками та вчителями; 

- використання індивідуального 
підходу для надання учням 
максимальних можливостей для розвитку 
морально-вольових якостей та здібностей 
на користь колективу; 

- систематична й обов’язкова 
діагностика морально-вольової 
вихованості учнів, відстеження динаміки 
розвитку їх особистості та спортивної 
майстерності;  

- розвиток мотивації в учнів до занять 
з дзюдо, спортивних, юнацьких і 
молодіжних заходів, спільної колективної 
участі у громадському житті;  

- залучення кращих учнів-дзюдоїстів 
до інструкторської та суддівської 
практики;  

- надання психологічної підтримки й 
об’єктивної оцінки виступам учнів на 
змаганнях, мотивування їх для 
досягнення високого результату, 
висвітлення досягнення учнів у засобах 
масової інформації тощо.  

Заняття з дзюдо найбільш ефективно 
впливають на розвиток швидкісно-
силових якостей, які мають важливе 
значення для збереження і підвищення 
високої працездатності, функціональних 
можливостей організму, формування 
опорно-рухового апарату, зміцнення 
здоров’я та формують морально-вольові 
якості учнів, що було підтверджено 
показниками експериментальної роботи. 
Усі досліджувані показники мають 
достовірні статистичні відмінності, 
отримані до експерименту і після його 
завершення – Р > 0,01-0,001 (табл. 3). 

 
 
 
 
 
 
 

Table 3 
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The dynamics of indicators of moral and volitional behavior of judo students 
during the formative pedagogical experiment (n = 27, in points) 

Indicators Before the 
experiment 

After the 
experiment 

Differenc
e 

t P 

Moral-volitional qualities 6,9  0,31 10,7 0,33 3,8 2,79 >0,01 
Moral-volitional behavior 6,4 0,28 10,1 0,35 3,7 2,77 > 0,01 
Сollectivistic qualities 5,8 0,27 9,8 0,31 4,0 3,13 >0,01 
Judo theoretical knowledge 3,5 0,24 9,4 0,30 5,9 3,94 >0,001 
Overall level of preparedness 3,7 0,26 8,6 0,29 4,9 3,68 >0,001 

 
The introduction of the technology of 

moral and volitional training of judo 
students into the educational and training 
process significantly changed their attitude 
to sports, contributed to the improvement of 
value-motivational attitude to judo, 
developed in many of them the desire to 
improve their sports skills, perform sports 
classes and participate in city and regional 
competitions. The percentage ratio of 
students of the experimental group who 
achieved a high level of the studied 
indicators during the formative pedagogical 
experiment also changed significantly, an 
increase in the number of students with a 
high level of moral-volitional qualities by 
14.8%, moral-volitional behavior – by 
11.2%, collectivistic qualities – 25.9%, 
theoretical knowledge of judo – 25.9%, 
general level of preparedness – 18.5% 
(Table 4). The ratio of students who passed 
from a low to an average level considerably 
increased. 
 

Упровадження технології морально-
вольового виховання учнів-дзюдоїстів у 
навчально-тренувальний процес з дзюдо 
суттєво змінило їх ставлення до занять 
спортом, сприяло покращенню 
мотиваційно-ціннісного ставлення до 
дзюдо, розвинуло у багатьох із них 
бажання вдосконалити свою спортивну 
майстерність, виконати спортивні 
розряди та брати участь у міських та 
обласних змаганнях. Суттєво змінилося 
також і відсоткове співвідношення учнів  
експериментальної групи, які досягли 
високого рівня досліджуваних 
показників впродовж формувального 
педагогічного експерименту, зокрема, 
приріст кількості учнів, що мають 
високий рівень морально-вольових 
якостей на 14,8%, морально-вольової 
поведінки – на 11,2%, колективістські 
якості – 25,9%, теоретичні знання із 
дзюдо – 25,9%, загальний рівень 
підготовленості – 18,5% (табл. 4). Суттєво 
збільшився відсоток учнів, що які 
перейшли з низького рівня до 
середнього.  

Table 4 
Dynamics of indicators of moral and volitional behavior of judo students during 

the formative pedagogical experiment (n = 27, number / %) 

Indicators Level of 
preparedness 

Before the 
experiment 

After the 
experiment 

Differenc
e % 

Moral-volitional qualities  Low 19/70,2 12/44,5 25,7 
 Medium 8/29,6 11/40,7 11,1 
 High –/–  4/14,8 14,8 
Moral-volitional behavior Low 18/66,7 10/37,1 29,6 
 Medium 9/33,3 12/44,5 11,2 
 High –/– 5/18,4 18,4 
Сollectivistic qualities Low 21/77,8 9/33,4 44,4 
 Medium 6/22,2 11/40,7 18,5 
 High –/–  7/25,9 25,9 
Judo theoretical knowledge Low 25/92,6 7/25,9 66,7 
 Medium 2/7,4 13/48,2 40,8 
 High –/– 7/25,9 25,9 
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Overall level of preparedness Low 19/70,4 11/40,7 29,7 
 Medium 7/25,9 10/37,1 11,2 
 High 1/3,7 6/22,2 18,5 

 
It should also be noted that students 

(grades 10-11) during their studies did 
not receive a sufficient level of physical 
fitness due to the lack of state tests and a 
decrease in the requirements for main 
physical indicators of students in 
secondary schools, which significantly 
affected the initial level of their physical 
fitness, as well as the development of 
their moral and volitional qualities. 

Conclusions and research 
perspectives. The developed technology 
of moral and volitional education of 
students by means of judo meets the 
requirements of integrity, openness, and 
mobility. It is part of the unified system of 
PE and constitutes a holistic education 
that allows to form special theoretical 
knowledge, technical and tactical skills 
and abilities, general and special physical 
qualities, harmonious development of 
forms and functions of the body, good 
health; moral and volitional qualities and 
aesthetic traits of character. Technology 
has its own purpose, tasks, methods, 
forms, means and content of the 
educational and training process, 
including moral and volitional education. 
Achieving the goal of moral-volitional 
education in the training process was 
determined by the teacher at each lesson 
and is adjusted depending on the physical 
condition of the students. 

Prospects for further research are 
aimed at studying the relationship 
between the moral-volitional and speed-
strength qualities of judokas. 

Слід також зазначити, що учні 10-11 
класів під час навчання у молодших 
класах не отримали достатнього рівня 
фізичної підготовленості в зв’язку з 
відсутністю державних тестів і зниженням 
вимог до фізичної підготовленості учнів 
загальноосвітніх шкіл, що суттєво 
відбилося на вихідному рівні їх фізичної 
підготовленості, а також і на розвитку 
морально-вольових якостей.   

Висновки з даного дослідження. 
Розроблена технологія морально-вольового 
виховання учнів засобами дзюдо 
відповідає вимогам цілісності, відкритості 
й мобільності. Вона входить до єдиної 
системи фізичного виховання і становить 
цілісне утворення, яке дозволяє 
формувати в учнів-дзюдоїстів: спеціальні 
теоретичні знання, техніко-тактичні 
уміння і навички, загальні й спеціальні 
фізичні якості, гармонійний розвиток 
форм і функцій організму, добре здоров’я; 
морально-вольові якості  й естетичні риси 
характеру. Технологія має свою мету, 
завдання, методи, форми, засоби і зміст 
навчально-тренувального процесу та 
морально-вольового виховання. 
Досягнення мети морально-вольового 
виховання в навчально-тренувальному 
процесі визначалося викладачем на 
кожному занятті і коректується залежно 
від фізичного стану учнів. 

Перспективи подальших розвідок 
спрямовані на вивчення взаємозв’язку 
між морально-вольовими та швидкісно-
силовими якостями дзюдоїстів. 
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METHODICAL ASPECTS OF ECOLOGICAL AND VALEOLOGICAL EDUCATION 
OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

V. D. Melash*, A. B. Varenychenko**, О. V. Voznyuk*** 

The article is devoted to the methodical aspects of ecological and valeological education of junior 
schoolchildren with special educational needs. The methods of ecological and valeological education 
as well as the means of pedagogical interaction with the schoolchildren are determined, which 
contribute to the formation of their ecological consciousness, competence, and culture, considering 
individual features (age, psycho-physiological ones). The methods of development of ecological 
consciousness in the children with special educational needs aimed at mastering ecological ideas 
and ecological-ethical concepts and norms, the methods of formation of ecologically balanced 
behaviour, as well as the methods of stimulating moral feelings and motives of behaviour are 
specified. The means of ecological and valeological education of the schoolchildren with the 
peculiarities in mental development are specified: direct communication with nature (admiring 
nature, excursions, some natural therapeutic methods, etc.); inclusion in various subject-practical 
activities (ecological and valeological games, collective creative work, ecological projects, 
environmental actions, practical works); activation of cognitive interest by artistic means (folklore 
and oral folk art, musical works, presentations and educational films, feature films, fiction, fine arts, 
fairy tales, etc.). It is proved that for the education of ecological and valeological culture in the 
schoolchildren with special educational needs, it is advisable to primarily develop emotional, value 
and sensory spheres with the help of outlined methods of ecological consciousness development, the 
methods of forming ecologically balanced behaviour, and the methods of stimulating moral feelings 
and motives. The defined methodical aspects of ecological and valeological education in junior 
schoolchildren with special educational needs enable to effectively implement the ecological 
education in an inclusive environment and fulfil their purpose – to help the schoolchildren with 
special educational needs to develop personality potential, social rehabilitation and self-realization, 
to act ecologically competently and safely for promoting the sustainable development of their 
homeland and their own well-being. 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

В. Д. Мелаш, А. Б. Варениченко, О. В. Вознюк 

Стаття присвячена методичним аспектам еколого-валеологічного виховання молодших 
школярів із особливими освітніми потребами. Визначено методи еколого-валеологічного 
виховання та засоби педагогічної взаємодії з учнем, що сприяють становленню його 
екологічної свідомості, компетентності та культури, враховуючи індивідуальні особливості 
(вікові, психо-фізіологічні). Уточнено методи розвитку екологічної свідомості особливих дітей 
спрямованих на засвоєння екологічних уявлень та еколого-етичних понять і норм, методи 
формування екологічно-зваженої поведінки, методи стимулювання моральних почуттів і 
мотивів поведінки. Уточнено засоби еколого-валеологічного виховання учнів з особливостями 
психічного розвитку: безпосереднє спілкування з природою  (милування природою, екскурсії, 
деякі природотерапевтичні методи та ін.); включення в різноманітну предметно-
практичну діяльність (еколого-валеологічні ігри, колективні творчі справи, екологічні 
проєкти, природоохоронні акції, практичні роботи); активізація пізнавального інтересу 
художніми засобами (фольклор та усна народна творчість, музичні твори, презентації та 
навчальні кінофільми, художня література, образотворче мистецтво, казки та ін.). 
Доведено, що для виховання еколого-валеологічної культури учнів з особливостями 
розумового розвитку, доцільно першочергово розвивати емоційно-ціннісну та сенсорну сфери 
за допомогою окреслених методів розвитку екологічної свідомості, методів формування 
екологічно зваженої поведінки та методів стимулювання моральних почуттів і мотивів 
поведінки. Визначені методичні аспекти еколого-валеологічного виховання молодших 
школярів із особливими освітніми потребами дають можливість ефективно здійснювати 
екологічне виховання в інклюзивному середовищі та виконувати своє призначення – 
допомогти особливим учням максимально можливо розвинути особистісний потенціал, 
соціально реабілітуватися та самореалізуватися, екологічно грамотно і безпечно діяти, щоб 
сприяти стійкому розвиткові своєї Батьківщини та власному благополуччю.  

 
Ключові слова: молодші школярі з особлими освітніми потребами, методи еколого-

валеологічного виховання дітей із особливими освітніми потребами, засоби педагогічної 
взаємодії, здоровʼязбережувальні технології. 
 
 

Introduction of the issue. The analysis 
of current socio-cultural situation in our 
country in the context of inclusive 
pedagogy has shown that there is an 
urgent need to care for the health of 
children with special needs, to consider 
and implement not only medical and social 
but also pedagogical measures for 
correcting children's psychophysical 
functions, achieving their personal growth 
and restoring the social status. Providing 
such pupils with basic ecological (including 
health-preserving) knowledge, skills, and 
abilities necessary for conscious, 
ecologically competent behaviour and for 
stimulation of their mental development 
has gained great importance [2: 34]. With 
taking this into consideration, the New 

Постановка проблеми. Аналіз 
сучасної соціокультурної ситуації в нашій 
країні у контексті розвитку інклюзивної 
педагогіки засвідчує, що нині існує 
нагальна потреба проявити турботу про 
здоров’я дітей з особливими потребами, 
продумати і втілити не лише медичні та 
соціальні, але й педагогічні заходи з 
метою корекції психофізичних функцій, 
досягнення особистісного зростання та 
відновлення соціального статусу. 
Особливо актуальним стає забезпечення 
таких школярів базовими екологічними 
(в тому числі й 
здоровʼязбережувальними) знаннями, 
уміннями та навичками, необхідними 
для усвідомленої, екологічно-грамотної 
поведінки та стимуляції їх психічного 
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Ukrainian School (NUS) has launched an 
inclusive model of education at the state 
level. Since the traditional educational 
strategies do not consider the specifics of 
the development of mental processes in 
special pupils, the teachers must find out 
effective methodical tools for this task. 

Current state of the issue. It should be 
noted that the problem of integration of the 
citizens with special needs into general 
school education for the purpose of their 
rehabilitation and socialization has been 
studied by such Ukrainian scientists as 
S. Bogdanov, G. Gavryushenko, 
A. Kolupaeva, N. Naida, N. Sofiy, 
I. Yarmoschuk and others [13]. G. Blech, 
O. Graborov, G. Dulnev, I. Yeremenko, 
V. Postovska, V. Sinyov, L. Spivak, 
L. Stozhok, I. Usvaiska, I. Malyshevska, 
L. Koltok and others [14; 17] have studied 
the corrective significance and peculiarities 
of ecological education of the 
schoolchildren with the peculiarities of 
mental development. 

Numerous studies have shown that 
interaction with other children in the 
process of cognition and education, 
significantly increases the effectiveness of 
the language, physical, emotional, 
intellectual, creative, spiritual, moral, and 
hence social development of the 
schoolchildren with special educational 
needs [1]. 

However, the current scientific research 
has not systematically outlined the 
methodical aspects of environmental and 
valeological education of primary school 
children with special educational needs. 

Aim of research is to determine the 
methodical aspects of ecological and 
valeological education of primary school 
children with special educational needs. 

Results and discussion. According to 
the analysis of scientific sources and our 
pedagogical experience, junior 
schoolchildren with special educational 
needs are characterized by rather low 
ability to understand the emotional, 
aesthetic, relaxation and ethical value of 
the natural environment, so for the fruitful 
formation of ecological and valeological 
culture in this category of pupils the 
educational process should be directed at 
the development of their ecological 

розвитку [2: 34]. З огляду на це, в Новій 
українській школі на державному рівні 
започаткована інклюзивна модель освіти. 
Оскільки традиційні виховні стратегії не 
враховують специфіку розвитку 
психічних процесів особливих учнів, то 
вчителі мають віднайти ефективні 
методичні інструменти для реалізації 
цього завдання. 

Аналіз досліджень. Слід зазначити, 
що проблему охоплення громадян з 
особливими потребами загальним 
шкільним навчанням з метою їх 
реабілітації та соціалізації вивчали такі 
українські науковці, як С. Богданов, 
Г. Гаврюшенко, А. Колупаєва, Н. Найда, 
Н. Софій, І. Ярмощук та ін. [13], а 
корекційну значимість та особливості 
екологічного виховання школярів із 
особливостями розумового розвитку 
досліджували Г. Блеч, О. Граборов, 
Г. Дульнев, І. Єременко, В. Постовська, 
В. Синьов, Л. Співак [17], Л. Стожок, 
І. Усвайська, І. Малишевська, Л. Колток 
та ін. [14; 17].  

Численними дослідженнями 
встановлено, що взаємодія з іншими 
дітьми в процесі пізнання та виховання, 
суттєво підвищує результативність 
мовного, фізичного, емоційного, 
інтелектуального, творчого, духовного, 
морального, а, отже соціального 
розвитку, школярів з затримкою 
психофізичного розвитку [1]. 

Однак у наукових дослідженнях не 
окреслено системним чином методичні 
аспекти саме еколого-валеологічного 
виховання молодших школярів із 
особливими освітніми потребами. 

Мета статті полягає в визначенні 
методичних аспектів еколого-
валеологічного виховання молодших 
школярів із особливими освітніми 
потребами.  

Виклад основного матеріалу. Як 
засвідчує аналіз наукових джерел та наш 
педагогічний досвід, молодших школярів 
із особливостями інтелектуального 
розвитку характеризує достатньо низька 
спроможність до усвідомлення емоційної, 
естетичної, релаксаційної, етичної 
цінності природного довкілля, тому для 
плідного формування еколого-
валеологічнної культури та сприяння 
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consciousness, thus purposefully 
influencing the emotional, ethical, value 
and activity spheres. 

Under such conditions, the educational 
activities of the teacher will be facilitated by 
such psychological characteristics of junior 
schoolchildren with mental retardation as 
emotional attitude to their own actions 
concerning natural objects, the ability to 
empathize with living beings in trouble, 
high intensity of accumulation of personal 
environmental experience (both positive 
and negative) [10]. 

Here we emphasize that the intellectual 
level of a pre-schooler should be the basis 
for the ecological development of a junior 
schoolchild with the peculiarities of 
intellectual development. Further 
development of ecological and valeological 
competence in such children is achieved by 
the teacher through their gradual 
involvement in: 

1) organization of observations of the 
state of the environment, which are 
accompanied by mental actions; 

2) providing initial assessments (at the 
level of "good-bad") of people's activities; 

3) compliance with the rules of conduct 
proposed by the teacher; 

4) actualization of emotional experiences 
during communication and interaction with 
representatives of the living world; 

5) understanding the aesthetic value of 
nature; 

6) creative embodiment of one's own 
worldview in stories, drawings, 
applications, fairy tales, poems, modelling 
using plasticine, etc.; 

7) encouraging the need to acquire 
knowledge of environmental content; 

8) monitoring the activities of adults to 
improve the ecological situation in the 
environment; 

9) involvement in nature conservation 
through personal participation [3: 41]. 

The teacher uses the methods of 
ecological and valeological education and 
means of pedagogical interaction with the 
pupil for ecological and psychological 
development, which contribute to the 
formation of pupil's ecological 
consciousness, competence, and culture 
with taking into account individual 
characteristics (age, psycho-physiological 

еколого-психологічному розвитку даної 
категорії учнів виховний процес доцільно 
спрямовувати на розвиток у них 
екологічної свідомості, цілеспрямовано 
впливаючи на емоційно-почуттєву, 
етично-ціннісну та діяльнісну сфери.  

За таких умов, виховній діяльності 
педагога сприятимуть такі психологічні 
особливості молодших школярів із 
затримкою психічного розвитку: 
емоційне ставлення до власних вчинків 
щодо об’єктів природи, здатність 
співпереживати живим істотам, що 
потрапили у біду; висока інтенсивність 
накопичення особистого екологічного 
досвіду (і позитивного, і негативного) 
[10]. 

Підкреслимо, що базовим для 
екологічного розвитку молодшого 
школяра із особливостями розвитку 
інтелекту має бути інтелектуальний 
рівень дошкільника. Подальшого 
розвитку еколого-валеологічної 
вихованості у таких дітей педагог 
досягає через поетапне залучення їх до:  

1) організації спостережень за станом 
довкілля, які супроводжуються 
мисленнєвими діями;  

2) надання первинних оцінок (на рівні 
"добре-погано") діяльності людей;  

3) дотримання запропонованих 
учителем правил поведінки;  

4) актуалізації емоційних переживань 
під час спілкування та взаємодії з 
представниками живого світу;  

5) осмислення естетичної цінності 
природи;  

6) творчого втілення власного 
світогляду в розповідях, малюнках, 
аплікації, казках, віршах, ліпленні тощо;  

7) спонукання потреби отримувати 
знання екологічного змісту;    

8) спостереження за діяльністю 
дорослих для поліпшення екологічної 
ситуації в навколишньому середовищі; 

9) задіяння до природозбереження 
через особисту посильну участь [3: 41]. 

Для еколого-психологічного розвитку 
вчитель використовує методи еколого-
валеологічного виховання та засоби 
педагогічної взаємодії з учнем, що 
сприяють становленню його екологічної 
свідомості, компетентності та культури, 
враховуючи індивідуальні особливості 
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ones). Let us dwell on some of the methods.  
1. The methods of developing the 

ecological consciousness are directed at 
child's mastering the environmental 
perceptions as well as at the ecological and 
ethical concepts and norms, including: 
1) the acquaintance with concrete nature-
saving norms and rules and their 
explanation; 2) the suggestion of 
environmentally friendly and desirable 
moral norms and rules, taking into account 
the tendency of the children with mental 
retardation to high emotional perception 
and to imitation of other people (ecological 
directives of pupils' consciousness is 
attained by ethical conversations, fairy 
tales, ecological games, analysis of 
ecological situations, lessons of thinking, 
ecological excursions, nature therapy 
technologies, etc.). 

2. The methods of forming 
environmentally sound behaviour include: 
1) the involvement in specific practical 
actions in which the child must follow 
certain rules; 2) the demonstration of 
examples of environmentally sound 
behaviour and explanation of the need to 
behave in such a way; 3) the showing of the 
examples of adults' environmentally sound 
behaviour, as well as the examples of 
fictional and authoritative heroes; 4) the 
organization of joint environmental 
activities with adults (the teachers, 
parents, high school students); 5) the 
formation of children's behaviour to adhere 
to environmental norms (due to 
psychological and environmental training, 
the analysis of situations of moral choice). 

3. The methods of stimulating moral 
feelings and motives of behaviour target 
and encourage the pupils with peculiarities 
of mental development to comply with the 
environmental norms and rules. To attain 
this, the teacher uses: 1) pupils' fascination 
with the examples of environmentally 
sound behaviour of other people (being 
authoritative and popular to the pupils); 
2) the evaluation by the teacher and 
classmates of pupil's behaviour and 
actions; 3) the approval of child's 
ecologically correct actions and 
encouragement to carry such actions out; 
4) the teachers practice the condemnation 
of the pupils' unworthy behaviour towards 

(вікові, психо-фізіологічні). Зупинимося 
на деяких з цих методів.  

1. Методи розвитку екологічної 
свідомості спрямовані на засвоєння 
екологічних уявлень та еколого-етичних 
понять і норм і включають: 
1) ознайомлення з конкретними 
природозбережними нормами і 
правилами та їх роз’яснення; 
2) навіювання екологічно-прийнятних і 
бажаних моральних норм і правил, 
враховуючи схильність дітей із 
затримкою психічного розвитку до 
наслідування та високу емоційність 
сприйняття (екологічну спрямованість 
свідомості учнів надають етичні бесіди, 
казки, екологічні ігри, аналіз екологічних 
ситуацій, уроки мислення, екологічні 
екскурсії, природотерапевтичні 
технології та ін.). 

2. Методи формування екологічно-
зваженої поведінки передбачають: 
1) залучення до конкретних практичних 
дій, в яких дитина має виконувати певні 
правила; 2) демонстрацію прикладів 
екологічно-грамотної поведінки та 
роз’яснення необхідності чинити саме 
так; 3) наведення в якості зразків 
екологічно-доцільної поведінки дорослих, 
вигаданих авторитетних персонажів; 
4) організацію спільної з дорослими 
(педагогом, батьками, 
старшокласниками) природоохоронної 
діяльності; 5) формування поведінки 
дітей дотримуватися екологічних норм 
(психолого-екологічні тренінги, розбір 
ситуацій морального вибору).  

3. Методи стимулювання моральних 
почуттів і мотивів поведінки націлюють 
та заохочують учня із особливостями 
психічного розвитку дотримуватися 
екологічних норм і правил. Для цього 
вчитель застосовує: 1) захоплення 
прикладом екологічно-правильної 
поведінки інших людей (авторитетних 
для учня чи популярних); 2) оцінювання 
педагогом та однокласниками поведінки 
та вчинків школяра; 3) схвалення 
екологічно-правильних вчинків дитини 
та заохочення здійснювати їх надалі; 
4) осуд недостойної щодо довкілля 
поведінки учня вчителі практикують 
дуже обережно і рідко, щоб не завдати 
учню моральної травми та не викликати 
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the environment very carefully and rarely, 
so as not to cause moral trauma to the 
pupils and not to provoke protest and 
negative attitude towards the pedagogue [4: 
149]. 

The experienced modern teachers use as 
rather effective means of ecological and 
valeological education of pupils with special 
needs: 

– pupils' direct communication with 
nature (the lessons of admiration, 
excursions, some natural therapeutic 
methods, etc.); 

– pupils' involvement in various subject-
practical activities (ecological-valeological 
games, collective creative activities, 
ecological projects, environmental actions, 
practical works), activation of cognitive 
interest by artistic means (folklore and oral 
folk art, musical works, presentations and 
educational films, feature films, fiction, fine 
arts, fairy tales, etc.). 

To achieve ecological and psychological 
development of children with mental 
disabilities, it is desirable to acquaint them 
with socio-ecological connections in the 
system "man-nature-society", organizing 
their personal interaction (direct or 
indirect) with the objects and phenomena 
of nature. This helps special pupils to 
perceive nature as a universal value, 
which, besides the consumer significance 
(economic and health resources), is also of 
cognitive, aesthetic, environmental, 
spiritual significance. 

In the process of direct communication 
with the objects and phenomena of nature, 
junior schoolchildren with intellectual 
disabilities make the first step in the 
formation of ecological thinking since they 
develop emotional receptivity (the ability to 
sensitively perceive and correctly assess 
the quality of natural objects and 
phenomena). 

By directly perceiving and studying 
natural objects and phenomena, the 
primary schoolchildren gradually reveal the 
diversity of plants, animals, and inanimate 
nature, realizing the value of natural 
resources for human life, their spiritual 
enrichment and personality development, 
the need to cognize these natural 
resources, revealing moral and aesthetic 
feelings. As a result, the schoolchildren 

протест і негативне ставлення до 
педагога [4: 149]. 

В якості досить результативних засобів 
еколого-валеологічного виховання учнів з 
особливостями психічного розвитку 
досвідчені сучасні вчителі 
використовують:  

- безпосереднє спілкування з 
природою (уроки милування, екскурсії, 
деякі природотерапевтичні методи та 
ін.);  

- включення в різноманітну 
предметно-практичну діяльність 
(еколого-валеологічні ігри, колективні 
творчі справи, екологічні проєкти, 
природоохоронні акції, практичні 
роботи), активізацію пізнавального 
інтересу художніми засобами (фольклор 
та усна народна творчість, музичні 
твори, презентації та навчальні 
кінофільми, художня література, 
образотворче мистецтво, казки та ін.). 

Щоб домогтися еколого-психологічного 
розвитку дітей з особливостями 
розумового розвитку бажано їх 
знайомити із соціально-екологічними 
зв’язками у системі «людина-природа-
суспільство», організовуючи їх особисту 
взаємодію (пряму чи опосередковану) з 
об’єктами та явищами природи. Це 
допомагає особливим учням сприймати 
природу як універсальну цінність, що 
окрім споживчого (господарський та 
оздоровчий ресурс) значення має ще й 
пізнавальне, естетичне, екологічне, 
духовне та ін.  

У процесі безпосереднього спілкування 
з об’єктами та явищами природи 
молодші школярі із особливостями 
розумового розвитку долають першу 
сходинку у становленні екологічного 
мислення – у них розвивається емоційна 
сприйнятливість (здатність чутливо 
сприймати і правильно оцінювати якісну 
різноманітність природних об’єктів і 
явищ). 

Безпосередньо сприймаючи та 
вивчаючи природні об’єкти і явища, учні 
початкових класів поступово 
відкривають розмаїтість рослин, тварин 
та неживої природи, усвідомлюють 
цінність ресурсів природи для 
життєзабезпечення людей, їхнього 
духовного збагачення та особистісного 
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begin perceiving themselves as an integral 
part of nature, thus understanding the 
importance of their behaviour and actions 
for preserving its integrity [5: 10]. 

The interaction with the natural 
environment helps a special child to 
expand living space, to form environmental 
knowledge, to gain positive emotions, to 
develop physical and sensory abilities 
(hearing, sight, smell, taste, touch). 

The teacher can organize pupils' direct 
communication with the natural 
environment in the form of walks, 
excursions, lessons of admiration 
(thinking), nature protection action, 
practical works on gardening, vegetable 
growing, floriculture, outdoor recreation, 
etc. In today's schools, the natural therapy 
(ecotherapy) is gaining popularity being a 
pedagogical technology that presupposes 
maintaining and strengthening health, 
correction of psychophysical development, 
the formation of ecologically and 
valeologically-oriented life position, 
activation of junior schoolchildren's 
cognitive and harmonizing practical 
interaction with the environment by means 
of using natural (visual, auditory, tactile) 
information. 

It is determined that the introduction of 
nature therapy methods in the educational 
process has a high effect: it significantly 
improves pupils' psychophysical state, 
developing their intellectual abilities, 
promoting the adaptation to natural and 
social environment, and harmonizing the 
ecologically competent relations with the 
latter. 

The teacher can organize collective 
observation on excursions (walks, lessons 
of admiration) to excite the pupils and 
teach them the thinking observation as 
well as noticing the strange and mysterious 
around them, revealing and understanding 
the causal ecological connections in the 
environment. This is achieved in the 
process of pupils' live contemplation with 
the help of interesting questions, cognitive 
tasks, focusing on bright images of nature 
(colours, sounds, aromas, tactile 
sensations). The excursions, especially if 
one chooses a permanent, favourite nature 
location for seasonal observations, enable 
one to develop in the children with special 

розвитку, необхідність її пізнавати, 
виявляють моральні та естетичні 
почуття. Внаслідок цього вони 
починають сприймати себе як невід’ємну 
часточку природи, розуміти значення 
своєї поведінки й дій для збереження її 
цілісності [5: 10]. 

Взаємодія з природним оточенням 
допомагає особливому учню розширити 
життєвий простір, засвоїти екологічні 
знання, отримати позитивні емоції, 
розвинути фізичні та сенсорні аспекти 
(слух, зір, нюх, смак, дотикові відчуття). 

Безпосереднє спілкування учнів з 
природним оточенням вчитель може 
організувати в формі прогулянки, 
екскурсії, уроку милування (мислення), 
природоохоронної акції, практичних 
робіт з садівництва, овочівництва, 
квітникарства, відпочинку на природі та 
ін. В сьогоденних школах набуває 
популярності природотерапія 
(екотерапія) ‒ педагогічна технологія, що 
передбачає збереження й зміцнення 
здоров’я, корекцію психофізичного 
розвитку, становлення екологічно й 
валеологічно-спрямованої життєвої 
позиції, активізацію пізнавальної та 
гармонізацію практичної взаємодії 
молодших школярів з довкіллям шляхом 
використання природної (нюхової, 
зорової, слухової, дотикової) інформації. 

Встановлено, що впровадження 
методів природотерапії в освітній процес 
дає високий ефект: зумовлює помітне 
покращення психофізичного стану 
школярів, розвиває їхні інтелектуальні 
здібності, сприяє адаптації до 
природного та соціального довкілля та 
налагодженню екологічно-грамотних 
відносин з ним.   

На екскурсії (прогулянці, уроці 
милування) педагог може в процесі 
живого споглядання за допомогою 
цікавих запитань, пізнавальних завдань, 
акцентуючи увагу на яскравих образах 
природи (барвах, звуках, ароматах, 
дотикових відчуттях), організувати 
колективне спостереження, щоб 
збуджувати думку учнів і навчити їх 
спостерігати мислячи й помічати навколо 
себе дивне й загадкове, бачити і 
зрозуміти причинно-наслідкові екологічні 
зв’язки у довкіллі. Саме екскурсії, 
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educational needs the observation, 
environmental thinking, emotional and 
aesthetic perception of natural objects, 
sensorimotor and creative abilities. 

For the primary schoolchildren to better 
assimilate and memorize the environmental 
information, their observation should be 
stimulated by a mystery or legend, inspired 
by a poem, fairy tale, dramatization, 
consolidated in an environmental game or 
in an environmental action. The 
educational effect of observing the natural 
objects or phenomena encourages the 
young tourists to make their own creation 
(fairy tales, poems, drawings, melodies), in 
which the children reflect a meaningful 
understanding of environmental 
connections. 

The lessons of thinking in nature have a 
powerful educational impact, in which the 
teacher has the opportunity to shape the 
environmental consciousness in the 
children by various means in different 
ways: purposefully selecting the objects of 
admiration (observation); formulating tasks 
or questions to stimulate independent 
mental activity (search, analysis, 
comparison, generalization); discussing 
V. Sukhomlinsky's stories to increase 
pupils' susceptibility to beauty; developing 
observation and curiosity, imagination and 
memory. It is important to organise the 
observations so that the pupils gradually 
learn to operate with such concepts as the 
phenomenon, event, cause, effect, which 
requires the study of the facts and 
phenomena in the natural environment, 
comprehending the observed things 
through gradual transition from specific 
objects, facts, phenomena to abstract 
generalization [6: 78]. 

The organization of pupils' 
comprehensive development in terms of 
aesthetic, ethical, valeological attitude to 
the natural environment and the 
development of their ecological thinking 
helps to familiarize them with Ukrainians' 
ecological experience, reflected in oral 
folklore, traditions and customs. For 
example, during a walk (excursion) and 
observing the viburnum, the teacher 
should focus children's attention on its 
perfect beauty and useful qualities, making 
cause-effect generalizations, using 

особливо, якщо обрати для сезонних 
спостережень постійний, уподобаний 
школярами, куточок природи, дають 
змогу розвинути спостережливість, 
екологічне мислення, емоційно-естетичне 
сприймання об’єктів природи, 
сенсомоторні та творчі здібності дітей з 
особливими освітніми потребами. 

Щоб учні початкових класів краще 
засвоїли та запам’ятали екологічну 
інформацію, їх спостереження добре 
стимулювати загадкою чи легендою, 
одухотворити віршем, казкою, 
драматизацією, закріпити в екологічній 
грі чи під час природоохоронної справи. 
Освітній ефект спостережень за 
об’єктами чи явищами природи заохочує 
маленьких екскурсантів до складання 
власного твору (казки, вірша, малюнка, 
мелодії), в якому діти відображають 
осмислене розуміння екологічних 
зв’язків. 

Потужний виховний вплив мають 
уроки мислення серед природи, на яких 
педагог має можливість багатоаспектним 
чином формувати екологічну свідомість 
молодших школярів різноманітними 
засобами: цілеспрямовано добираючи 
об’єкти милування (спостереження); 
формулюючи завдання чи запитання для 
стимулювання самостійної розумової 
діяльності (пошуку, аналізу, порівняння, 
узагальнення); обговорюючи оповідання 
В. Сухомлинського, щоб підвищити 
сприйнятливість учнів до краси; 
розвиваючи спостережливість і 
допитливість, уявлення і пам’ять. 
Важливо будувати спостереження так, 
щоб учні поступово навчилися оперувати 
поняттями: явище, подія, причина, 
наслідок, що потребує дослідження 
фактів і явищ в природному середовищі, 
осмислення спостережуваного шляхом 
поступового переходу від конкретних 
предметів, фактів, явищ до абстрактного 
узагальнення [6: 78]. 

Організація всебічного розвитку 
школярів щодо естетичного, етичного, 
валеологічного ставлення до природного 
оточення та розвитку екологічного 
мислення сприяє ознайомлення їх з 
екологічним досвідом українців, 
відображеним в усній народній 
творчості, традиціях та звичаях. 
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proverbs, sayings, riddles, legends, etc., 
thus, expressing the nature conservation 
traditions relating to this plant, which is 
one of the symbols of Ukraine. 

The most effective method of ecological 
and valeological education of primary 
schoolchildren with special educational 
needs is the organization of ecological 
games in which the pupils acquire 
ecological values and motivation, train the 
skills of ecologically competent actions, 
encourage pupils' environmental 
responsibility and activity. The involvement 
of special children in collective (together 
with peers) games-exercises, staging 
games, fairy-tale games, story-role games is 
especially valuable. 

After all, the pupils realize the desire to 
fully participate in society through the 
game, they get the opportunity to learn 
social (including environmental) rules and 
regulations, to realize the rights and 
responsibilities concerning nature and 
other people in specially modelling 
imaginary situations. The pupils’ model 
favourite relationships and reproduce 
interesting and attractive work processes of 
adults due to performing social roles in the 
playing field [14: 95].  

During the game, the teacher 
simultaneously with the educational goal 
solves the correctional goal since the 
teacher helps the pupils in an individual 
way to overcome the fear of reptiles, to 
learn to take care of a green friend, to cheer 
up with the sounds of nature, to feel 
compassion for a trampled and littered 
meadow, to make friends with wintering 
birds, and so on. With the help of 
educational tasks and natural situations 
the pupil develops an understanding of 
certain rules and following the favourite 
actions he/she transfers the acquired 
knowledge into real life, i.e., acquires 
behavioural skills, at the same time 
learning to cooperate in the team [9: 19]. 

Numerous studies have shown that in 
the form of ecological games the pupils: 

– experience intellectual emotions and a 
variety of feelings (interest, surprise, 
novelty, doubts, joy of achievement, 
enthusiasm and satisfaction with the 
gameplay), which prevents them from 
getting bored; 

Наприклад, під час прогулянки 
(екскурсії) спостерігаючи за калиною, 
педагог має акцентувати увагу дітей на її 
довершеній красі та корисних для людей 
якостях, зробити причинно-наслідкові 
узагальнення, використовуючи прислів’я, 
приказки, загадки, легенди та ін. та 
озвучити природозбережувальні традиції 
щодо цієї рослини, яка є одним з 
символів України. 

Найбільш ефективним методом 
еколого-валеологічного виховання 
молодших школярів із особливостями 
розумового розвитку є організація 
екологічних ігор, в яких набуваються 
екологічні цінності, мотиви та 
тренуються навички екологічно-
грамотних дій, заохочується екологічна- 
відповідальність та активність дитини. 
Особливо цінним  є залучення особливих 
дітей в колективні (спільно із 
ровесниками) ігри-вправи, ігри-
інсценування, ігри-казки, сюжетно-
рольові ігри. 

Адже через гру учні реалізують 
бажання повноцінно включитися у 
соціум, в спеціально створюваних уявних 
ситуаціях отримують можливість 
пізнавати соціальні (в тому числі й 
екологічні) правила і норми, втілювати 
права і обов’язки стосовно природи та 
інших людей. В ігровому полі, вони, 
виконуючи соціальні ролі, моделюють 
уподобані стосунки та відтворюють 
цікаві та привабливі для себе трудові 
процеси дорослих [14: 95]. 

У процесі гри вчитель одночасно з 
виховною метою вирішує корекційну: 
одному учневі допомагає здолати страх 
перед плазунами; другому – навчитися 
піклуватися про зеленого друга, третього 
– збадьорити звуками природи, 
четвертого – відчути співчуття до 
витоптаної та засміченої галявини, 
п’ятого – подружити з зимуючими 
пташками тощо. За допомогою 
навчальних завдань та природних 
ситуацій в учня розвивається розуміння 
правил, а наслідуючи уподобані дії він 
переносить набуті знання у реальне 
життя, тобто набуває поведінкових 
навичок, одночасно привчається 
співпрацювати в колективі [9: 19]. 

Численними дослідженнями 
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– by performing various role functions 
build their inner world, gain diverse 
experience in making environmentally 
sound decisions and interacting with the 
natural and social environment; a 
formation of spiritual, intellectual, moral 
and social values in the pupils takes place 
due to the game; 

– demonstrate and develop mental and 
creative abilities, motor, aesthetic and 
sensory culture;  

– better assimilate the ecological and 
valeological information offered by the 
teacher, since there they are less distracted 
and work hard due to a cognitive interest; 

– learn the rules and norms of 
environmentally sound and ethical 
behaviour; 

– perform specific environmental work, 
making a real contribution to the study 
and conservation of local ecosystems [15: 
39]. 

It should be noted that primary school 
teachers practice mainly three approaches 
to the game method of ecological and 
valeological education of pupils with special 
educational need by: 1) contriving 
qualitatively new games with ecological 
(nature-preserving) content; 2) greening the 
existing traditional games; 3) adapting and 
saturating folk games with ecological and 
valeological content. 

It is determined that the involvement of 
children in the analysis of specially created 
environmental situations or consideration 
of the situations of moral choice is of 
paramount importance for children's 
conscious acceptance of moral and 
environmental requirements, for choosing a 
certain line of behaviour, for experiencing 
the decisions making, for grounding such 
an experience by means of environmental 
and social motives. It is necessary to 
update pupils' experience and to clear out 
the ways they implement environmental 
knowledge in behaviour for them to learn 
the rules of environmental morality. 

To teach the pupils with special needs to 
determine and understand the content of 
moral actions in nature, to assess the 
ethics of behaviour (their behaviour and 
the behaviour of their parents, friends, and 
the strangers) in the natural environment, 
as well as to express their personal views 

встановлено, що у формі екологічної гри 
учні: 

– відчувають інтелектуальні емоції та 
розмаїття почуттів: інтерес, подив, 
новизну, сумніви, радість від досягнень, 
захоплення і задоволення ігровим 
процесом, що попереджає появу у них 
нудьги; 

– шляхом виконання різних 
рольових функцій будують свій 
внутрішній світ, набувають 
різноманітного досвіду прийняття 
екологічно-доцільних рішень та взаємодії 
з природним і соціальним довкіллям; в 
результаті гри відбувається становлення 
духовних, інтелектуальних, моральних та 
соціальних цінностей школярів; 

– проявляють та розвивають 
розумові та творчі здібності, рухову, 
естетичну та сенсорну культуру; 

– краще засвоюють пропоновану 
педагогом еколого-валеологічну 
інформацію, адже виникає пізнавальний 
інтерес, вони менше відволікаються і 
зосереджено працюють; 

– засвоюють правила та норми 
екологічно доцільної та етичної 
поведінки; 

– виконують конкретну 
природоохоронну роботу, роблячи 
реальний внесок у вивчення та 
збереження місцевих екосистем [15: 39]. 

Слід зазначити, що педагоги 
початкової ланки практикують 
переважно три підходи до ігрового 
методу еколого-валеологічного виховання 
учнів із особливостями психічного 
розвитку: 1) придумують якісно нові ігри 
з екологічним (природоохоронним) 
змістом; 2) екологізують існуючі 
традиційні ігри; 3) адаптують та 
насичують еколого-валеологічним 
змістом народні ігри. 

Встановлено, що непересічне значення 
для свідомого прийняття моральних і 
екологічних вимог, вибору лінії поведінки 
та набуття досвіду приймати рішення, 
обґрунтовувати їх екологічними і 
громадськими мотивами має залучення 
дітей до аналізу спеціально створених 
екологічних ситуацій або розгляду 
ситуацій морального вибору. Щоб учні 
засвоїли правила екологічної моралі, 
необхідно актуалізувати наявний в них 
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can be realized by discussing the following 
situations: 1. Your neighbour destroyed an 
anthill in the middle of the garden. How do 
you assess his behaviour? 2. Did your 
friend do the right thing since he beat and 
kicked the cat out for eating a gopher [16: 
20]. 

A valuable methodical tool for the 
psychological and, at the same time, 
environmental development of the pupils 
with special needs in the formation of their 
intelligence is the use of the potential of 
artistic creativity. Folklore, artistic word, 
riddles, drawings, melodies, fairy tales, 
modelling, application, making handicrafts 
from a natural material, etc. can be used 
by the teacher to create a pleasant 
atmosphere, to excite the imagination and 
fantasy, cognitive interest, to enrich 
children's spiritual world and sensory 
sensations, to encourage their creations 
and appreciation of their own creative 
products. Such an implementation of the 
works of art in the educational process 
enables: 

1) to intensify children's cognitive 
interest and cognitive activity; 

2) to translate the social (national) 
experience of coordinated interaction with 
the natural environment to the children for 
increasing their environmental literacy, for 
enriching their spiritual world, for 
moulding the values and behavioural 
guidelines; 

3) to develop natural abilities and 
creative abilities in the children; 

4) to use imagination and fantasy for 
comprehension and personal perception of 
environmental content; 

5) to teach children to perceive the 
environment aesthetically, to behave 
ethically in it, to use its health-improving 
qualities; 

6) to help children's self-realization and 
self-expression concerning their attitude to 
nature through drawings, applications, 
poems, fairy tales, songs, etc.; 

7) to instil in the children the need for 
charity in the environment, the desire to 
work and create, as well as to respect and 
to care for the nature of the native land [7; 
8]. 

Pedagogical fairy tales, in which the 
ecological content is realized through 

досвід, з’ясувати яким чином вони 
реалізуватимуть екологічні знання у 
поведінці. 

Навчити учнів із особливостями 
інтелектуального розвитку визначати та 
усвідомити зміст моральних вчинків у 
природі, оцінювати етичність поведінки 
(своєї, батьків, друзів, сторонніх людей) в 
природному середовищі та виражати 
особисту точку зору допоможе 
обговорення наприклад, таких ситуацій: 
1. "Ваш сусід знищив мурашник посеред 
саду. Як Ви оцінюєте його поведінку?" 
2. "Чи правильно вчинив Ваш товариш? 
Він побив і вигнав кішку за те, що вона 
з’їла ховраха" [16: 20].  

Цінним методичним інструментом для 
психологічного і, водночас, екологічного 
розвитку учнів із відхиленнями від 
норми в формуванні інтелекту є 
використання потенціалу художньої 
творчості. Фольклор, художнє слово, 
загадки, малюнки, мелодії, казки, 
ліплення, аплікацію, виготовлення 
саморобок із природного матеріалу тощо 
вчитель може використовувати для 
створення приємної атмосфери, 
збудження уяви та фантазії, 
пізнавального інтересу, збагачення 
духовного світу та сенсорних відчуттів 
дитини, заохочення її до творення та 
цінування власної творчої продукції. 
Вплітання у виховний процес художніх 
творів дозволяє: 

1) активізувати пізнавальний інтерес 
і пізнавальну активність школярів; 

2) передавати учням соціальний 
(національний) досвід злагодженої 
взаємодії з природним оточенням для 
підвищення екологічної грамотності, 
збагачення духовного світу, становлення 
ціннісних та поведінкових орієнтирів; 

3) розвивати природні можливості і 
творчі здібності дітей; 

4) задіяти уяву і фантазію для 
осмислення і особистісного сприйняття 
екологічного змісту; 

5) навчити дітей естетично 
сприймати довкілля, етично в ньому 
поводитися, використовувати його 
оздоровчі якості; 

6) допомогти самореалізації та 
самовираженню учня щодо ставлення до 
природи через малюнок, аплікацію, вірш, 
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algorithmic form, play an important role in 
the ecological upbringing of children with 
the peculiarities of mental development. In 
this way, the teacher attracts the pupils to 
the treasure of folk culture, including 
environmental one. Listening to the tales of 
V. Sukhomlinsky, the pupils comprehend 
complex natural phenomena, highlighted in 
the fairy tale the causal relationships of 
certain phenomena, this or that behaviour, 
condemning or approving the actions of the 
characters, thus mastering the rules of 
proper behaviour and the examples of 
helping other living beings [18: 89]. It is 
extremely useful for the formation of 
ecological thinking to encourage the pupils 
to write their own fairy tales. These can be 
the following fairy tales: a) invented by 
analogy with the works known to the child; 
b) compiled from the results of children's 
observations. Storytelling not only 
motivates the child for the ecological 
perception of nature, but also initiates a 
consciously responsible attitude to its 
objects, compassion for the living world. 

Pedagogically valuable form of 
generalization of personal observations and 
impressions of a child with mental 
retardation is their reproduction in 
drawings, in which individual features of 
perception, imagination, environmental 
thinking is well traced. For example, the 
teacher's proposal to draw a blossoming 
apple is implemented differently in 
children's drawings, according to the 
worldview characteristic of each child: in 
one picture there is an apple blossoming 
with white flowers, in another – a bird 
circling over a tree, in the third – a broken 
tree branch, still in the fourth there is a 
hive nearby, etc. The drawings indicate the 
presence or absence of the elements of 
pupils' ecological thinking, showing their 
attitude to the depicted object of nature, 
understanding of their emotional state. It is 
good to invite the little "artists" to name 
their drawings, so that the child 
comprehends its attitude to what is drawn, 
combines the observed verbal and graphic 
images, learns to distinguish the main 
features and verbally calls it. 

The above methods and means of 
educational work with the pupils with 
special intellectual development make their 

казку, пісню тощо,  
7) прищепити школярам потяг до 

праці, творення, шанобливість і турботу 
до природи рідного краю, потребу до 
добродіяння у довкіллі [7; 8]. 

Вагому роль в екологічному вихованні 
дітей з особливостями психічного 
розвитку відіграють педагогічні казки, в 
яких екологічний зміст реалізовано у 
алгоритмічній формі. У такий спосіб 
вчитель залучає учнів до скарбниць 
народної культури, зокрема екологічної. 
Слухаючи казки В. Сухомлинського, учні 
осягають складні явища природи, 
виділяючи у казці причинно-наслідкові 
зв’язки тих чи інших явищ, тієї чи іншої 
поведінки, засуджуючи чи схвалюючи 
вчинки героїв, опановують правила 
правильної поведінки та зразки 
допомоги іншим живим істотам [18: 89]. 
Надзвичайно корисно для формування 
екологічного мислення заохочувати 
школярів до написання власних казок. 
Це можуть бути казки: а) придумані за 
аналогією з відомими дитині творами; 
б) складені за результатами дитячих 
спостережень. Казкарство не тільки 
мотивує дитину до екологічного 
сприйняття природи, але й започатковує 
свідоме відповідальне ставлення до її 
об’єктів, співчуття до живого світу. 

Педагогічно цінною формою 
узагальнення особистих спостережень і 
вражень дитини із затримкою психічного 
розвитку є відтворення їх у малюнках, де 
добре простежуються індивідуальні риси 
сприймання, уявлення, екологічного 
мислення. Так, пропозиція педагога 
намалювати квітучу яблуньку в дитячих 
малюнках реалізована по-різному, 
відповідно до притаманного кожній 
дитині світосприйняття: на одному 
малюнку ‒ яблунька уквітчана білим 
цвітом, на іншому – над деревцем 
кружляє пташка, на третьому – у деревця 
зламана гілочка, а на четвертому – біля 
дерева вулик тощо. Малюнки вказують 
на наявність чи відсутність у школярів 
елементів екологічного мислення, 
демонструють їх ставлення до 
зображеного об’єкта природи, розуміння 
їх емоційного стану. Добре 
запропонувати маленьким «митцям» 
назвати свої малюнки, щоб дитина 
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minds work, instil skills and the need for 
mental work. At the same time, herewith 
the emphasis shifts from the acquisition of 
knowledge to the emotional colouring of 
thoughts, which affects the development of 
feelings, experiences, and environmental 
thinking. 

In general, the methodical aspects of 
ecological and valeological education of 
junior schoolchildren with special 
educational needs are aimed at the 
consistent implementation of the following 
goals and content of ecological and 
valeological education (the content of 
ecological and valeological education is 
given in brackets): 

1. Development of the sensory sphere in 
the schoolchildren through the practice of 
sensory interaction with the objects of 
nature (sensory observation of the state of 
the environment, the lessons of admiration 
and beauty, excursions, cognitive 
activation and harmonization of practical 
interaction of junior schoolchildren with 
the environment through the use of natural 
– olfactory, visual, auditory, tactile – 
information). 

2. Strengthening the health of the 
schoolchildren (nature therapy, correction 
of psychophysical development, etc.). 

3. Development of pupils' cognitive 
interest in the natural environment (mental 
observation of the state of the environment, 
comprehension of the aesthetic and 
practical value of nature, folklore and oral 
folk art, riddles, drawings, musical works, 
presentations and educational films, 
fiction, visual arts, fairy tales, stimulation 
of imagination and fantasies). 

4. Assimilation of ecological ideas and 
ecological-ethical concepts and norms 
(ethical conversations, fairy tales, ecological 
games, analysis of ecological situations, the 
lessons of thinking, ecological excursions, 
nature therapy technologies, suggestion of 
ecologically acceptable moral norms/rules, 
taking into account the tendency of 
children with mental retardation to 
imitation and high emotionality of 
perception). 

5. Development of the subject-practical 
activities with an ecological content in the 
schoolchildren (stories, drawings, 
applications, handicrafts, fairy tales, 

осмислила своє ставлення до 
намальованого, поєднала спостережувані 
словесні і графічні образи, навчилася 
виділяти серед ознак головну і словесно її 
називати. 

Вище розглянуті методи та засоби 
виховної роботи з особливими за 
інтелектуальним розвитком учнями 
змушують їхній розум працювати, 
прищеплюють навички і потребу 
розумової праці. При цьому акцент 
зміщується від оволодіння знаннями до 
емоційного забарвлення думки, на що 
впливає розвиток почуттів, переживань і 
екологічного мислення. 

Загалом, методичні аспекти еколого-
валеологічне виховання молодших 
школярів із особливими освітніми 
потребами спрямовані на послідовну 
реалізацію таких цілей та змісту 
еколого-валеологічне виховання (зміст 
подано в дужках):  

1. Розвиток сенсорної сфери школярів 
через практику сенсорної взаємодії з 
об’єктами природи (сенсорне 
спостереження за станом довкілля, уроки 
милування, краси, екскурсії, активізація 
пізнавальної та гармонізацію практичної 
взаємодії молодших школярів з довкіллям 
шляхом використання природної – 
нюхової, зорової, слухової, дотикової – 
інформації). 

2. Зміцнення здоров’я школярів 
(природотерапія, корекція 
психофізичного розвитку та ін.). 

3. Розвиток пізнавального інтересу 
школярів щодо природного оточення 
(мисленнєве спостереження за станом 
довкілля, осмислення естетичної та 
практичної цінності природи, фольклор 
та усна народна творчість, загадки, 
малюнки, музичні твори, презентації та 
навчальні кінофільми, художня 
література, образотворче мистецтво, 
казки, збудження уяви та фантазії). 

4. Засвоєння екологічних уявлень та 
еколого-етичних понять і норм (етичні 
бесіди, казки, екологічні ігри, аналіз 
екологічних ситуацій, уроки мислення, 
екологічні екскурсії, 
природотерапевтичні технології, 
навіювання екологічно-прийнятних 
моральних норм/правил, враховуючи 
схильність дітей із затримкою психічного 
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poems, molding, practical works on 
gardening, vegetable growing, flower 
growing, recreation in nature) 

6. Development of the emotional and 
value sphere, the environmental morality in 
the schoolchildren (the stimulation of moral 
feelings and motives regarding the 
interaction of man and nature, 
actualization of emotional experiences, the 
reflection of moral actions of man in nature 
– providing appropriate ethical evaluations 
through direct approval or cautious 
judgment – in the specified field by the 
teacher and peers). 

7. Formation of ecological thinking in the 
schoolchildren in the context of awareness 
of cause-and-effect relationships concerning 
man and nature (stimulation of 
independent mental activity – search, 
analysis, comparison, generalization, 
operation with such concepts as 
phenomenon, event, cause, effect, 
comprehension of the observed through a 
gradual transition from concrete objects, 
facts, phenomena to abstract 
generalization). 

8. Formation of environmental 
consciousness in the schoolchildren in the 
context of awareness of the unity of man 
and nature, aesthetic and practical value of 
nature (ecological and valeological games, 
collective creative actions, ecological 
projects, nature conservation actions, 
practical works).  

9. Formation of a harmonious worldview 
(psychological and ecological trainings, the 
analysis of moral choice situations, nature 
therapy). 

10. Formation of environmentally 
conscious behaviour of schoolchildren in the 
context of psycho-emotional and behavioural 
expression of their point of view regarding 
environmental problems and nature 
conservation processes (involvement in 
specific practical actions in which the child 
must comply with certain rules; 
demonstration of examples of ecologically 
competent behaviour, giving examples of 
ecologically appropriate behaviour of 
adults, fictional authoritative characters; 
organization of environmental protection 
activities together with the adults). 

Conclusions and research 
perspectives. With taking into 

розвитку до наслідування та високу 
емоційність сприйняття). 

5. Розвиток школярів у напрямку 
предметно-практичної діяльності 
екологічного змісту (розповіді, малюнки, 
аплікації, виготовлення саморобок, 
казки, вірші, ліплення, практичні роботи 
з садівництва, овочівництва, 
квітникарства, відпочинку на природі). 

6. Розвиток емоційно-ціннісної сфери, 
екологічної моралі школярів 
(стимулювання моральних почуттів та 
мотивів щодо взаємодії людини і 
природи, актуалізація емоційних 
переживань, рефлексія моральних 
вчинків людини у природі – надання 
відповідних етичних оцінок через 
схвалення чи обережний осуд у 
зазначеній сфері педагогом та 
однолітками) . 

7. Формування екологічного мислення 
школярів у контексті усвідомлення 
причино-наслідкових зв’язків щодо 
людини і природи (стимулювання 
самостійної розумової діяльності – 
пошуку, аналізу, порівняння, 
узагальнення, оперування такими 
поняттями, як явище, подія, причина, 
наслідок, осмислення спостережуваного 
шляхом поступового переходу від 
конкретних предметів, фактів, явищ до 
абстрактного узагальнення). 

8. Формування екологічної свідомості 
школярів у контексті усвідомлення 
єдності людини і природи, естетичної та 
практичної цінності природи (еколого-
валеологічні ігри, колективні творчі 
справи, екологічні проєкти, 
природоохоронні акції, практичні 
роботи). 

9. Формування гармонійного 
світогляду (психолого-екологічні 
тренінги, розбір ситуацій морального 
вибору, природотерапія). 

10. Формування екологічно-зваженої 
поведінки школярів у контексті психо-
емоціійного та поведінкового вираження 
своєї точки зору щодо екологічних 
проблем та процесів природозбереження 
(залучення до конкретних практичних 
дій, в яких дитина має виконувати певні 
правила, демонстрація прикладів 
екологічно-грамотної поведінки, 
наведення в якості зразків екологічно-
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consideration the given above, it can be 
stated that for the education of ecological 
and valeological culture of the pupils with 
special educational needs, it is advisable to 
primarily develop emotional, value and 
sensory spheres through the methods of 
developing the ecological consciousness, as 
well as the methods of forming 
environmentally sound behaviour and 
stimulating moral feelings and motives 
which are optimally and most effectively 
implemented through: lessons of 
admiration, walks and excursions, 
ecological games, the analysis of ecological 
situations, project tasks, the use of the 
potential of artistic creativity and folk 
experience, the organization of practical 
nature preserving and environmental 
activities, nature therapy and fairy tale 
therapy. 

It should be emphasized that 
environmental games are the closest ones 
to children's needs and the opportunities 
for learning the nature and interaction with 
it; they are to be systematically integrated 
into educational process, with obligatory 
adhering to pedagogical conditions and 
gradually complicating the didactic goal. At 
the first stage it is advisable to use the 
games to prepare children for mental 
activity; on the second – for the 
development of intellectual processes and 
cognitive activity; on the third – for 
children's realizing the universal value of 
the natural environment and the 
development of harmonious interaction 
with it. 

The determined methodical aspects of 
ecological and valeological education of 
primary school pupils with special 
educational needs enables to effectively 
implement ecological education in an 
inclusive environment and realize their 
purpose consisting in helping special 
pupils develop personal potential, socially 
rehabilitate themselves, attain self-
realization, act ecologically competently 
and in a safe way, thus developing their 
homeland and well-being. 

We consider the prospective directions of 
our research being the development of a 
holistic pedagogical system of ecological 
and valeological education of junior 
schoolchildren with special educational 

доцільної поведінки дорослих, вигаданих 
авторитетних персонажів, організація 
спільної з дорослими природоохоронної 
діяльності). 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Враховуючи вищезазначене, можна 
констатувати, що для виховання еколого-
валеологічної культури учнів з 
особливостями потребами, доцільно 
першочергово розвивати емоційно-
ціннісну та сенсорну сфери за допомогою 
методів розвитку екологічної свідомості, 
методів формування екологічно зваженої 
поведінки та методів стимулювання 
моральних почуттів і мотивів поведінки, 
які оптимально та максимально 
ефективно реалізуються через: уроки 
милування, прогулянки та екскурсії, 
екологічні ігри, аналіз екологічних 
ситуацій, виконання проєктних завдань, 
використання потенціалу художньої 
творчості та народного досвіду, 
організацію практичної 
природоохоронної та екологічної 
діяльності, природотерапію та 
казкотерапію. 

Необхідно наголосити, що 
максимально наближеними до дитячих 
потреб і можливостей пізнання та 
взаємодії з природою є екологічні ігри, 
які необхідно систематично включати в 
освітній процес, обов’язково 
дотримуючись педагогічних умов та 
поступово ускладнюючи дидактичну 
мету. На першому етапі доцільно 
використовувати ігри для підготовки 
дітей до  розумової діяльності; на другому 
‒ для розвитку інтелектуальних процесів 
та пізнавальної активності; на третьому ‒ 
для усвідомлення універсальної цінності 
природного оточення та розвитку 
злагодженої взаємодії з ним. 

Визначені методичні аспекти еколого-
валеологічного виховання молодших 
школярів із особливими освітніми 
потребами дають можливість ефективно 
здійснювати екологічне виховання в 
інклюзивному середовищі та виконувати 
своє призначення – допомогти особливим 
учням максимально можливо розвинути 
особистісний потенціал, соціально 
реабілітуватися та самореалізуватися, 
екологічно грамотно і безпечно діяти, 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

93 
 

needs based on the socio-pedagogical 
situation in Ukraine. 

щоб сприяти стійкому розвиткові своєї 
Батьківщини та власному благополуччю.  

Перспективним напрямом 
дослідження вважаємо розробку цілісної 
педагогічної системи еколого-
валеологічного виховання молодших 
школярів із особливими освітніми 
потребами на основі соціально-
педагогічної ситуації України. 
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The article presents the results of a monitoring study on the impact of the educational 
environment of a medical education institution on the level of educational achievements and the 
quality of the formation of comprehensive competencies in applicants for education. The indicators of 
the success of applicants for education with incomplete secondary general education, who obtained 
corresponding qualification in the specialty 223 "Nursing" according to the educational and 
professional programs "Nursing" and " Medical Care " of the junior bachelor educational degree are 
considered. A comparative analysis of the level of educational achievements of applicants in a 
comprehensive institution, during the entrance exam and after the completion of the first semester of 
study at a professional medical college in the disciplines "Biology" and "Ukrainian language" was 
carried out. In the process of conducting practical classes in the "biology" and "Ukrainian language" 
disciplines, educators of a professional medical college used innovative methods and means of 
training. Significant (medical business: biology – 46.7%, Ukrainian language – 48.9%, respectively 
nursing: 23% and 45.9%) improvement in the level of educational achievements among applicants 
for education according to the results of semester assessment in general education disciplines, 
compared with the indicators in the certificate of basic general secondary education. Qualitative 
indicators and average score educational success of educational applicants is analyzed, and 
positive dynamics is established, which is expressed by a significant increase in these indicators 
(medicine: biology – 37.8%, Ukrainian language – 48.8%, respectively nursing: 22.9% and 45.8%, 
relative to the average score of its increase ranges from 0.2 to 0.5) from both educational 
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components in each of the studied educational and professional programs. It is emphasized that in 
the institution of professional pre-higher education, the educational process is based directly on the 
formation of professional clinical thinking and the possibility of forming general and special 
competencies in applicants. After all, educational and professional programs, according to which 
applicants study, provide for the implementation of the educational process on the basis of 
systematic, professionally oriented, competent, student-centered approaches. In addition, it is 
proved that the educational environment as a system of safe learning conditions, comfortable 
interpersonal interaction, availability of resources for compliance with the rights and norms of 
physical, psychological, informational and social security of each participant in the educational 
process, and teaching methods and tools used by teachers during the organization of the 
educational process has a significant impact on the process of formation of general educational 
competencies of students in a professional medical college. 

 
Keywords: educational environment, education, quality of education, applicants for education, 

educational space, internal system of quality assurance of education, monitoring. 
 

ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА 
РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА ЯКІСТЬ ФОРМУВАННЯ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

С. В. Гордійчук, І. В. Іваненко 

У статті представлено результати моніторингового дослідження щодо впливу 
освітнього середовища закладу медичної освіти на рівень навчальних досягнень та якість 
формування загальноосвітніх компетентностей у здобувачів освіти. Розглянуто показники 
успішності здобувачів освіти, що вступили на навчання до фахового медичного коледжу на 
основі неповної загальної середньої освіти та здобувають освітньо-професійний ступінь 
фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 223 "Медсестринство" на ОП "Сестринська 
справа" та ОП "Лікувальна справа". 

Здійснено порівняльний аналіз рівня навчальних досягнень здобувачів освіти у 
загальноосвітньому закладі під час вступного іспиту та після завершення першого семестру 
навчання у фаховому медичному коледжі з навчальних дисциплін "біологія" та "українська 
мова". У процесі проведення практичних занять з навчальних дисциплін "біологія" та 
"українська мова" педагогічними працівниками фахового медичного коледжу було 
використано інноваційні методи та засоби навчання. З'ясовано суттєве (лікувальна справа: 
біологія – 46,7%, українська мова – 48,9%; сестринська справа: відповідно 23% та 45,9%) 
покращення рівня навчальних досягнень у здобувачів освіти за результатами семестрового 
оцінювання із загальноосвітніх дисциплін, порівняно з показниками в свідоцтві про базову 
загальну середню освіту. Проаналізовано якісні показники та середній бал навчальної 
успішності здобувачів освіти та встановлено позитивну динаміку, яка виражається 
значним підвищенням цих показників (лікувальна справа: біологія – 37,8%, українська мова –  
48,8%, відповідно сестринська справа: 22,9% та 45,8%, щодо середнього балу його підвищення 
коливається в межах від 0,2 до 0,5) з обох освітніх компонентів на кожній з досліджуваних 
освітньо-професійних програм. Підкреслено, що у закладі фахової передвищої освіти освітній 
процес базується безпосередньо на формуванні у здобувачів освіти професійно-орієнтованого, 
клінічного мислення та можливості здобуття загальних та спеціальних  компетентностей. 
Освітньо-професійні програми, за якими навчаються здобувачі, передбачають реалізацію 
освітнього процесу на основі системного, професійно-орієнтованого, компетентносного, 
студентоцентрованого підходів. Крім того, доведено, що освітнє середовище як система 
безпечних умов навчання, комфортної міжособистісної взаємодії, наявності доступних 
ресурсів для дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної 
безпеки кожного учасника освітнього процесу, а також методів та засобів навчання, що 
використовуються педагогічними працівниками під час організації освітнього процесу, має 
вагомий вплив на процес формування загальноосвітніх компетентностей у здобувачів 
освіти у фаховому медичному коледжі. 

 
Ключові слова: освітнє середовище, освіта, якість освіти, здобувачі освіти, освітній 

простір, внутрішня система забезпечення якості освіти, моніторинг. 
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Introduction of the issue. In the 
context of the modern process of 
modernization of education in Ukraine, 
related to its competence, subject 
dimensions, the implementation of the 
ideas of competent, environmental 
approaches, student-centeredness, internal 
quality assurance systems of educational 
activity is of particular importance, since 
the creation of a high-quality educational 
process and a favorable educational 
environment, primarily related to the need 
for a total and systematic transition based 
on an innovative, competent education 
system, which focuses on self-development 
of the applicant for education [4]. In 
addition, the formation of general 
competences in medical students is a 
priority, since modern society requires 
young specialists capable of self-
development and responsibility, who can 
adapt to the conditions of professional life 
in a timely and flexible manner, are 
involved in the field of health care. 

The educational environment of the 
medical education institution is a cultural, 
educational, motivating factor in the 
formation and development of the 
individual. In addition, the strategy of a 
favorable educational environment can be 
implemented only with the active 
participation of all stakeholders: 
administration, heads of structural units, 
scientists, educators, support staff, 
applicants for medical education [8]. 

Current state of the issue. Analyzing the 
results of the review of scientific sources on 
the problem under study, we identified that 
the influence of the environment on the 
development of personality was considered in 
the works of famous teachers: K.A. Helvey, 
J.A. Comenius, J.J. Rousseau, etc.; the 
problem of the connection between the 
educational environment and the 
educational process was investigated in the 
works of: M.M. Jordansky, A.V. Shulgina, 
etc.; the concept of the educational 
environment, as a means of acquiring 
various competencies by specialists was 
studied by N.V. Morse, V.I. Slobodchikov, 
V.A. Yasvin, etc.; the problems of quality of 
management of educational activities are 
reviewed in the works of V.I. Bondar, 
I.E. Bulakh, S.V. Gordiychuk, 

Постановка проблеми. У контексті 
сучасного процесу модернізації освіти в 
Україні, пов’язаного з її 
компетентнісними, суб’єктними 
вимірами, особливої ваги набуває 
реалізація ідей компетентнісного, 
середовищного підходів, 
студентоцентризму, систем внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності, 
оскільки створення якісного освітнього 
процесу та сприятливого освітнього 
середовища, насамперед, пов’язані з 
необхідністю тотального та системного 
переходу на основі інноваційної, 
компетентнісної системи освіти, що 
орієнтується на саморозвиток здобувача 
освіти [4]. 

Освітнє середовище закладу медичної 
освіти є культурним, освітнім, 
мотиваційним фактором становлення і 
розвитку особистості. Окрім того, 
стратегія сприятливого освітнього 
середовища може реалізовуватись лише 
за умови активної участі усіх 
стейкхолдерів: адміністрації, керівників 
структурних підрозділів, науково-
педагогічних і педагогічних працівників, 
допоміжного персоналу, здобувачів 
медичної освіти [8]. 

Аналіз основних досліджень і 
публікацій. Розглянемо результати 
проведеного огляду наукових джерел з 
досліджуваної проблеми. Вплив 
середовища на розвиток особистості 
розглядався у працях відомих педагогів: 
К.А. Гельвеція, Я.А. Коменського, 
Ж.Ж. Руссо та ін., проблема 
взаємозв’язку освітнього середовища та 
освітнього процесу досліджувалася у 
працях педагогів: М.М. Йорданського, 
А.В. Шульгіної та ін.; поняття освітнє 
середовище, як засіб набуття 
різноманітних компетентностей 
фахівцями, досліджували Н.В. Морзе, 
В.І. Слободчиков, В.А. Ясвін та ін.; 
проблемам управління якістю освітньої 
діяльності присвячено роботи 
В.І. Бондаря, І.Є. Булах, С.В. Гордійчук, 
Г.А. Дмитренка, Л.М. Калініної, 
Т.О. Лукіної тощо.  

Важливо зазначити, що безпосередньо 
поняття "освітнє середовище" є складним 
і багатовимірним, саме тому останніми 
роками воно постійно перебуває у полі 
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G.A. Dmytrenko, L.M. Kalinina, T.O. Lukina, 
etc.  

It is important to note that the concept 
of "educational environment" is complex 
and multidimensional, thus, in recent 
years, it has been constantly in the field of 
topical scientific research. The educational 
environment as a phenomenon, from the 
point of view of system analysis, occupies a 
prominent place in the theory and 
methodology of higher professional 
education [2]. Therefore, the definition of 
the concept under study requires 
clarification. 

In the Great explanatory dictionary, the 
term "environment" is interpreted as a set 
of natural conditions in which the vital 
activity of any organism occurs [1]. Based 
on this, the "environment" is considered as 
an external space surrounding the object of 
study, has systematically organized 
components and creates conditions for its 
existence in space, interacting with it. 

Considering the relationship between the 
concepts of "space" and "environment", the 
scientist Y.V. Dragnev notes that they are 
close, but not synonymous concepts. "<…> 
Space in relation to the environment is a 
construct of a higher order in which several 
environments can be located <…>" [5]. 
L.L. Redko defines "<... > the educational 
environment of the educational institution 
as "a set of opportunities to meet the 
student's professional and educational 
needs for the formation of his professional 
competence<... >"[9]. 

Researcher O.O. Yaroshynska identifies 
the educational environment of higher 
education institutions as "<... > a set of 
conditions that affect the purposeful 
interaction of educational subjects and 
ensure the effective functioning of the 
forms, methods and means of the 
educational process in order to achieve the 
goals of its subjects <…>" [10]. 
Psychologists interpret the educational 
environment as a system of pedagogical 
and psychological influences, which not 
only creates opportunities for the 
development and disclosure of those 
abilities and talents that have already been 
revealed, but also those that have not yet 
manifested themselves [9]. In our opinion, 
these definitions focus on the 

наукових досліджень. Освітнє 
середовище як феномен, з точки зору 
системного аналізу, займає чільне місце у 
теорії та методиці вищої професійної 
освіти [2]. А тому для формулювання 
поняття "освітнє середовище", 
розглянемо дефініції, за допомогою яких 
науковці відображають сутність цього 
феномену. 

У Великому тлумачному словнику 
термін "середовище" трактується як 
сукупність природних умов, у яких 
відбувається життєдіяльність якого-
небудь організму [1]. Виходячи із 
зазначеного, "середовище" розглядається 
як зовнішній простір, що оточує об’єкт 
дослідження, має системно організовані 
складові та створює умови для існування 
його у просторі, вступаючи з ним у 
взаємодію. 

Розглядаючи співвідношення понять 
"простір" та "середовище", науковець 
Ю.В. Драгнєв, зазначає, що вони є 
близькими, але не синонімічними 
поняттями. "<…> Простір по відношенню 
до середовища є конструктом вищого 
порядку, в якому може знаходитися 
декілька середовищ <…>" [5]. Л.Л. Редько 
визначає "<…> освітнє середовище 
закладу освіти як "сукупність 
можливостей для задоволення 
професійно-освітніх потреб студента для 
становлення його професійної 
компетентності<…>" [9]. 

Дослідниця О.О. Ярошинська 
аргументує освітнє середовище ЗВО як 
"<…> сукупність умов, які впливають на 
цілеспрямовану взаємодію суб’єктів 
освіти й забезпечують ефективне 
функціонування форм, методів та засобів 
освітнього процесу з метою досягнення 
цілей його суб’єктів. <…>" [10]. Психологи 
тлумачать освітнє середовище як систему 
педагогічних та психологічних впливів, 
що не тільки створює можливості для 
розвитку та розкриття тих здібностей та 
талантів, що вже розкрились, але й 
таких, що ще не проявились [9]. На нашу 
думку, зазначені дефініції зосереджують 
увагу на характеристиці освітнього 
середовища як динамічної системи. У 
цьому контексті середовищу притаманні 
такі риси, як: мобільність, активність, 
когерентність, пластичність, стійкість, 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

99 
 

characteristics of the educational 
environment as a dynamic system.  

Having studied the approaches to the 
interpretation of the concept of 
"educational environment", we concluded 
that most researchers identify the 
educational environment as a multi-level 
system of conditions that provides optimal 
parameters of educational activities of a 
certain educational subject in all aspects – 
target, content, procedures, effectiveness, 
resources. [3; 7]. The educational 
environment of an EI includes a set of 
factors (material, spatial, subject, social, 
personal) that interacts with each other, 
thus being impacted in the process, which 
is called "organization of the environment". 

It is worth noting that the main goal of 
the educational activity of the educational 
institution is the comprehensive 
development of the applicant, it is possible 
to achieve this goal by ensuring a high level 
of quality of education. Revealing the 
essence of the internal system of quality 
assurance of education, it is necessary to 
note the ratio of such terms as "quality of 
education" and "quality of educational 
activity". 

The Law of Ukraine "On Education" 
defines the quality of education as "<... >in 
accordance with the learning outcomes to 
the requirements established by law, the 
relevant standard of education and / or an 
agreement on the provision of educational 
services<... >" and the quality of 
educational activities as a level of "<... > the 
organization, provision and implementation 
of the educational process, which ensures 
the receipt of quality education by persons 
and meets the requirements established by 
law and / or an agreement on the provision 
of educational services <... >" (paragraphs 
29, 30 of part 1 of article 1) [6]. 

Consequently, the quality of education is 
considered in the indissoluble unity of the 
quality of the process (activity) and the 
quality of the result. The quality of the 
educational process (activity) is an integral 
part of the quality of education, which 
depends on the relevant properties of the 
educational environment, includes the 
qualitative and quantitative characteristics 
of the educational process, the quality of 
professional competence of teachers, the 

векторність.  
Дослідивши підходи до тлумачення 

поняття "освітнє середовище", ми дійшли 
до висновку, що більшість дослідників 
під освітнім середовищем розуміють 
багаторівневу систему умов, яка 
забезпечує оптимальні параметри 
освітньої діяльності певного освітнього 
суб’єкта в усіх аспектах — цільовому, 
змістовому, процесуальному, 
результативному, ресурсному [3; 7]. 
Освітнє середовище освітнього закладу 
включає сукупність чинників — 
матеріальних, просторових, предметних, 
соціальних, особистісних, які 
взаємодіють між собою, впливають один 
на одного, "організовують середовище". 
Нам імпонують дані погляди на освітнє 
середовище закладу вищої освіти.  

Варто звернути увагу, що головною 
метою освітньої діяльності закладу освіти 
є всебічний розвиток здобувача, досягти 
даної мети можна, забезпечивши 
високий рівень якості освіти. 
Розкриваючи сутність внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти, 
необхідно зазначити про співвідношення 
таких термінів, як "якість освіти" та 
"якість освітньої діяльності". 

Закон України "Про освіту" визначає 
якість освіти як "<…>відповідність 
результатів навчання вимогам, 
встановленим законодавством, 
відповідним стандартом освіти та/або 
договором про надання освітніх 
послуг<…>", а якість освітньої діяльності 
– як рівень "<…> організації, 
забезпечення та реалізації освітнього 
процесу, що забезпечує здобуття особами 
якісної освіти та відповідає вимогам, 
встановленим законодавством та/або 
договором про надання освітніх послуг 
<…>" (пункти 29, 30 частини 1 статті 1) 
[6]. 

Отже, якість освіти розглядається у 
нерозривній єдності якості процесу 
(діяльності) і якості результату. Якість 
освітнього процесу (діяльності) є 
невід’ємною складовою якості освіти, яка 
залежить від якості освітнього 
середовища, включає якісні й кількісні 
характеристики освітнього процесу, 
якість професійної компетентності 
викладачів, якість організаційно-
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quality of organizational and managerial 
competence.  

Aim of research is to investigate the 
impact of the educational environment of 
the medical education institution on the 
level of educational achievements of 
applicants for education and the quality of 
the formation of general education 
competencies. 

Results and discussion. The system of 
educational activity of EI is dynamic, so 
only systematic monitoring can ensure its 
improvement. In accordance with the Law 
of Ukraine "On Education", the 
components form four directions of the 
internal system for ensuring the quality of 
educational activities and the quality of 
education of the institution: the 
educational environment, the system of 
management activities, the system of 
pedagogical activity and the system for 
evaluating the educational activities of 
applicants for education. During the 
monitoring study, we processed the results 
of entrance exams, assessments in the 
certificate of basic general secondary 
education and semester assessments of 
applicants who entered the College of 
Zhytomyr Medical Institute based on basic 
general secondary education in 2021-2022 
academic year in the specialty 223 
"Nursing", EP " Nursing Care ", EP " 
Medical Care» for obtaining an educational 
and professional degree of professional 
junior bachelor. Comparative analysis was 
carried out on two educational 
components: biology and Ukrainian 
language. According to the list of 
components of the educational and 
professional program, these disciplines 
belong to the regulatory block. 

The experiment was attended by 101 
and 102 groups of EP "Medical Care" – 45 
applicants for education (table 1) and EP 
"Medical Care" – 48 applicants for 
education (table 2). Assessment of 
educational achievements of applicants for 
education was carried out at the following 
levels: high, sufficient, medium, and low.  

управлінської компетентності.  
Метою дослідження є дослідити 

вплив освітнього середовища закладу 
медичної освіти на рівень навчальних 
досягнень здобувачів освіти та якість 
формування загальноосвітніх 
компетентностей. 

Виклад основного матеріалу. 
Система освітньої діяльності закладу 
освіти є динамічною, тому тільки 
систематичний моніторинг може 
забезпечити її вдосконалення. Відповідно 
до Закону України "Про освіту" складові 
фактично утворюють чотири напрямки 
внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості освіти 
закладу: освітнє середовище, система 
управлінської діяльності, система 
педагогічної діяльності та система 
оцінювання освітньої діяльності 
здобувачів освіти. Під час 
моніторингового дослідження ми 
опрацювали результати вступних іспитів, 
оцінки в свідоцтві про базову загальну 
середню освіту та семестрові оцінки 
здобувачів, що вступили на навчання до 
коледжу Житомирського медичного 
інституту на основі базової загальної 
середньої освіти у 2021-2022 н.р. на 
спеціальність 223 "Медсестринство", ОП 
"Сестринська справа", ОП "Лікувальна 
справа" для здобуття освітньо-
професійного ступеню фаховий 
молодший бакалавр. Порівняльний аналіз 
здійснювався по двох освітніх 
компонентах: біологія та українська 
мова. Відповідно до переліку компонент 
освітньо-професійної програми ці 
навчальні дисципліни належать до 
нормативного блоку. 

У експерименті взяли участь 101 та 
102 групи ОП "Лікувальна справа" – 45 
здобувачів освіти (табл. 1) та ОП 
"Сестринська справа" – 48 здобувачів 
освіти (табл. 2). Оцінка навчальних 
досягнень здобувачів освіти 
здійснювалася за такими рівнями: 
високий, достатній, середній та низький.  
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Table 1 
Comparative background of the level of educational achievements of 

applicants for education in the specialty 223 "Nursing", EP "Medical Care" 
Biology 

Level Assessment in 
the certificate 

Entrance exam Semester assessment 

 Abs. % Abs. % Abs. % 

high 11 24,4% 9 20% 7 15,5% 
sufficient 8 17,8% 13 28,9% 29 64,5% 
medium 26 57,8% 23 51,1% 9 20% 
low - - - - - - 

Just 45 100% 45 100% 45 100% 
Ukrainian 

Level Assessment in 
the certificate 

Entrance exam Semester assessment 

 Abs. % Abs.  Abs. % 
high 3 6,7% 1 2,2% 9 20% 
sufficient 10 22,2% 14 31,1% 26 57,8% 
medium 32 71,1% 30 66,7% 10 22,2% 
low - - - - - - 

Just 45 100% 45 100% 45 100% 
After completing the first semester of 

study, the ratio of applicants for education 
who have an "average" level of 
achievements in biology is at 20%, as 
opposed to the indicator during the 
entrance exam, which was 51.1%. While 
the "sufficient" level of achievement 
received 35.6% more applicants than 
during the entrance exams (28.9%). When 
comparing the indicators in the certificate 
with semester estimates, we see a tendency 
to significantly increase the level of 
achievements in the discipline to 
"sufficient" by 46.7%. Such indicators 
confirm the effectiveness of the provision of 
educational services in an educational 
institution and the formation of basic 
knowledge at a high level in this discipline. 

Analysis of indicators from the 
Ukrainian language lessons also has 
positive changes. This is confirmed by a 
significant difference in the "average" level 
of achievement, because when entering, 
this figure was 66.7%, and at the end of 
the first semester of study decreased to 
22.2%. In addition, 26.7% more applicants 
reached the "sufficient" level, when this 
indicator in the exam received only 31.1%.  
It is worth noting that 20% of applicants at 
the end of the first semester of studying the 
discipline received a "high" level of 
knowledge, while the entrance exam rate 

Після завершення першого семестру 
навчання відсоток здобувачів освіти, які 
мають "середній" рівень досягнень з 
біології, знаходиться на рівні 20%, на 
противагу показнику під час вступного 
іспиту, який становив 51,1%. Тоді як 
"достатній" рівень досягнень отримали на 
35,6% більше здобувачів, ніж під час 
вступних іспитів (28,9%). При порівнянні 
показників у свідоцтві із семестровими 
оцінками ми спостерігаємо тенденцію до 
значного підвищення рівня досягнень з 
дисципліни до "достатнього" на 46,7%. 
Такі показники підтверджують 
ефективність надання освітніх послуг у 
закладі освіти та формування базових 
знань на високому рівні із зазначеної 
дисципліни. 

Аналіз показників з української мови 
також має позитивні зміни. Це 
підтверджується суттєвою різницею 
"середнього" рівня досягнень, адже при 
вступі цей показник становив 66,7%, а 
на кінець першого семестру навчання 
знизився до 22,2%. Окрім цього, на 
26,7% більше здобувачів досягли 
"достатнього" рівня, коли цей показник 
на іспиті отримали лише 31,1%.  Варто 
відмітити, що 20% здобувачів наприкінці 
першого семестру вивчення дисципліни 
здобули "високий" рівень знань, тоді як 
показник вступного іспиту коливався в 
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ranged from 2.2%. When comparing 
indicators in the certificate with semester 
estimates, we observe a similar situation as 
in the analysis of indicators in biology. 
However, it is worth noting that some 
indicators of the level of achievement in 
secondary schools in both disciplines were 
not confirmed in the entrance exams, in 
one case applicants demonstrated a higher 
level of knowledge than in school, while 
others, on the contrary. It is obvious that 
the level of achievements of applicants in 
the Ukrainian language during their 
studies at a higher education institution 
has increased significantly. 

межах 2,2%. При порівнянні показників 
у свідоцтві із семестровими оцінками ми 
спостерігаємо аналогічну ситуацію, як і 
при аналізі показників з біології. Однак, 
варто зауважити, що окремі показники 
рівня досягнень у загальноосвітніх 
закладах з обох дисциплін не 
підтвердилися на вступних іспитах, в 
одному випадку здобувачі 
продемонстрували вищий рівень знань, 
ніж у школі, інші ж навпаки. Є 
очевидним, що рівень досягнень 
здобувачів з української мови під час 
навчання у закладі вищої освіти значно 
підвищився. 

Table 2 
Comparative income of the level of achievements of applicants for education in 

the specialty 223 "Nursing", EP "Nursing care" 
Biology  

Level Assessment in the 
certificate 

Entrance exam Semester assessment 

 Abs. % Abs.  Abs. % 

high 4 8,3% 2 4,1% 6 12,5% 
sufficient 24 50% 20 41,7% 33 68,8% 
medium 20 41,7% 26 54,2% 9 18,7% 
low - - - - - - 

Just 48 100% 48 100% 48 100% 
Ukrainian 

Level Assessment in the 
certificate 

Entrance exam Semester assessment 

high 3 6,3% 2 4,1% 7 14,6% 
sufficient 13 27% 11 22,9% 31 64,6% 
medium 32 66,7% 35 73% 10 20,8% 
low - - - - - - 

Just 48 100% 48 100% 48 100% 
The results of a comparative analysis of 

the educational achievements of the 
students of the EP "Nursing Care", 
presented in Table 2, demonstrate a 
significant level of educational 
achievements in biology during their 
studies at the higher education institution. 
This is confirmed by the difference in the 
indicators of their school, entrance, and 
existing level of educational achievements 
at the end of the first semester of studying 
the discipline. Thus, during the entrance 
test in biology, 54.2% of applicants 
demonstrated an "average" level of 
knowledge, but in comparison with 
semester estimates, this figure decreased 
by 35.5% and is at the level of 18.7%.  

Also, by 27.1% more applicants 

Результати порівняльного аналізу 
навчальних досягнень здобувачів освіти 
ОП "Сестринська справа", представлені у 
таблиці 2, демонструють значний рівень 
навчальних досягнень з біології під час 
навчання у ЗВО. Це підтверджується 
різницею показників їх шкільного, 
вступного та наявного рівня навчальних 
досягнень у процесі закінчення першого 
семестру вивчення дисципліни.   

Відтак, під час вступного 
випробування з біології 54,2% здобувачі 
освіти продемонстрували "середній" 
рівень знань, однак у порівняні з 
семестровими оцінками цей показник 
знизився на 35,5% та знаходиться на 
рівні 18,7%.  

Також на 27,1% більше здобувачів 
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increased their own level of knowledge to 
"sufficient", now it is 68.8% and is the 
predominant indicator of semester 
achievements. Accordingly, the "high" level 
reached 8.4% more applicants than when 
entering (4.1%). When comparing the 
indicators in the certificate with semester 
estimates, we see an increase in the level of 
achievements to "high" by 4.2%, "sufficient" 
– 18.8%, and the "average" level of 
achievements decreased by 23%.  

The obtained results of comparative 
analysis in the Ukrainian language indicate 
a significant improvement in the level of 
success of applicants, namely: at the time 
of entrance exams, a significant share 
(73%) of applicants demonstrated only the 
"average" level of knowledge, now 52.2% of 
them have increased this level above the 
"average"; 41.7% more applicants reached 
a "sufficient" level after the end of the first 
semester than during the entrance exam – 
22.9%,and 14.6% of applicants achieved an 
excellent result, receiving  a "high" level of 
achievement in this discipline, which is 
10.5% more than when entering. Regarding 
the comparison of semester and school 
grade in the discipline, we again state an 
increase in the achievements of applicants 
for education to a "sufficient" and "high" 
level, at the same time, the average level of 
achievement has more than halved.  

In addition, we calculated the average 
score and quality indicator for each of the 
disciplines and compared these indicators 
with each other. The results are shown in 
Fig. 1-4. 

підвищили власний рівень знань до 
"достатнього", наразі він становить 
68,8% та є переважаючим показником 
семестрових досягнень. Відповідно 
"високого" рівня досягли на 8,4% 
здобувачів більше, ніж при вступі (4,1%). 
При порівнянні показників в свідоцтві із 
семестровими оцінками ми спостерігаємо 
підвищення рівня досягнень до 
"високого" на 4,2%, "достатнього" – 
18,8%, а "середній" рівень досягнень 
знизився на 23%.  

Отримані результати порівняльного 
аналізу з української мови свідчать про 
суттєве покращення рівня успішності 
здобувачів, а саме: на час вступних 
іспитів вагома частка (73%) здобувачів 
продемонстрували виключно "середній" 
рівень знань, наразі 52,2% з них 
підвищили цей рівень вище "середнього"; 
на 41,7% більше здобувачів досягли 
"достатнього" рівня після завершення 
першого семестру, ніж під час вступного 
іспиту – 22,9%, а 14,6% здобувачів 
досягли відмінного результату, 
отримавши "високий" рівень досягнень із 
зазначеної дисципліни, що на 10,5% 
більше, ніж при вступі. Щодо порівняння 
семестрової та шкільної оцінки з 
дисципліни ми знову ж таки констатуємо 
підвищення досягнень здобувачів освіти 
до "достатнього" та "високого" рівня, 
разом з тим, середній рівень досягнень 
при цьому знизився більш ніж удвічі.  

Окрім цього, ми обрахували середній 
бал та якісний показник за кожною з 
дисциплін та порівняли ці показники між 
собою. Результати продемонстровані на 
рис. 1-4. 

якісний показник середній бал 

48,9%

3,7

80%

3,9

42,2%

3,7

Educational program "Medical Care"

вступний іспит

семестрова 

 
Fig. 1. Average score and qualitative indicator in biology 
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якісний показник середній бал 

33,3%
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Fig. 2. Average score and qualitative indicator in the Ukrainian language 
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Fig. 3. Average score and qualitative indicator in biology 
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Fig. 4. Average score and qualitative indicator in the Ukrainian language 
 

After analyzing the qualitative indicators 
and the average score of the success of 
applicants for education of the EP 
"Medicine" and EP "Nursing", they 
established the presence of significant 
changes and positive dynamics, which are 
expressed by a significant increase in the 
quality indicator and the average score in 
the disciplines studied.  

Проаналізувавши якісні показники та 
середній бал успішності здобувачів 
освіти ОПП "Лікувальна справа" і ОПП 
"Сестринська справа", встановили 
наявність суттєвих змін та позитивної 
динаміки, яка виражаються значним 
підвищенням якісного показника та 
середнього балу з досліджуваних 
дисциплін.  

Entrance exam 

Semester 

Certificate 

 Qualitative indicator    Average score 
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It should be noted that pedagogical 
workers in the process of conducting 
practical classes in the discipline’s 
"biology" and "Ukrainian language" used 
innovative methods and means of training, 
including: work in small groups, carousel, 
microphone, unfinished sentence, 
brainstorming, mosaic, analysis of the 
situation, modern methods of sequencing 
sceptication and eidos-compendium, 
associative method of "crosssens", mental 
maps. In addition, information platforms 
and applications were actively used: Zoom, 
Proficonf, Viber, Telegram, Kahoot, Canva, 
Classtime, Learning Apps, Padlet, Google-
class, Jam board, Lesson, Universe. 

Thus, it has been proved that the 
educational environment, as a system of 
safe learning conditions, comfortable 
interpersonal interaction, the availability of 
available resources for the observance of 
the rights and norms of physical, 
psychological, informational and social 
security of each participant in the 
educational process, as well as methods 
and means of training used by pedagogical 
workers during the organization of the 
educational process, has a significant 
impact on the process of organizing general 
education computers. students of 
education in a professional medical college. 

We believe that the main problem of the 
organization of the educational process and 
the assessment of knowledge in secondary 
schools is that the school system is mostly 
configured to reproduce the applicant's 
current material and its assessment, while 
in the institution of professional pre-higher 
education it is based directly on the 
formation of vocational, clinical thinking 
and the possibility of obtaining thorough 
knowledge and general competencies from 
applicants. After all, educational and 
professional programs, according to which 
applicants’ study, provide for the 
implementation of the educational process 
based on systematic, professionally 
oriented, competent, student-centered 
approaches. 

Conclusions and research 
perspectives. The results of the review of 
scientific sources became the theoretical 
basis for formulating a view of the 
phenomenon under study. We concluded 

Слід зазначити, що педагогічними 
працівниками у процесі проведення 
практичних занять з навчальних 
дисциплін "біологія" та "українська мова" 
було використано інноваційні методи та 
засоби навчання, серед яких: робота в 
малих групах, карусель, мікрофон, 
незакінчене речення, мозковий штурм, 
мозаїка, аналіз ситуації, сучасні методи 
конспектування скечноутинг та ейдос-
конспект, асоціативний метод 
"кроссенс", ментальні карти. Окрім 
цього, активно використовувались 
інформаційні платформи та застосунки: 
Zoom, Proficonf, Viber, Telegram, Kahoot, 
Canva, Classtime, LearningApps, Padlet, 
Google-клас, Jamboard, На урок, 
Всеосвіта. 

Отже, доведено, що освітнє 
середовище, як система безпечних умов 
навчання, комфортної міжособистісної 
взаємодії, наявності доступних ресурсів 
для дотримання прав і норм фізичної, 
психологічної, інформаційної та 
соціальної безпеки кожного учасника 
освітнього процесу, а також методів та 
засобів навчання, що використовуються 
педагогічними працівниками під час 
організації освітнього процесу має 
вагомий вплив на процес формування 
загальноосвітніх компетентностей у 
здобувачів освіти у фаховому медичному 
коледжі. 

Ми вважаємо, що основною 
проблемою організації освітнього процесу 
та оцінювання знань у загальноосвітніх 
закладах є те, що система шкільної 
освіти налаштована здебільшого на 
відтворення здобувачем поточного 
матеріалу та його оцінювання, тоді як у 
закладі фахової передвищої освіти вона 
базується безпосередньо на формуванні у 
здобувачів освіти професійно-
орієнтованого, клінічного мислення  та 
можливості здобуття ним ґрунтовних 
знань та загальних компетентностей. 
Адже освітньо-професійні програми, за 
якими навчаються здобувачі, 
передбачають реалізацію освітнього 
процесу на основі системного, 
професійно-орієнтованого, 
компетентносного, студентоцентрованого 
підходів.  

Висновки з даного дослідження і 
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that the quality of the educational 
environment is determined by the ability to 
provide all subjects of the educational 
process with opportunities to meet 
educational needs, personal development, 
self-development. And the educational 
environment of a professional medical 
college purposefully affects the professional 
and personal development of the future 
specialist, ensuring his readiness for 
professional activity and continued 
training, successful performance of social 
roles and self-realization in the process of 
life. 

Therefore, we can say that the 
purposeful study of the educational 
environment, the identification of 
opportunities for the development of 
subjects allows not only to help subjects 
adapt to the conditions of the educational 
environment, but also to influence it in 
some way to achieve the desired features 
(quality characteristics), to promote the 
maximum implementation of educational 
goals.  

As a result of the monitoring study, a 
significant impact of the educational 
environment on the quality of education, 
which indicate the indicators we obtained, 
was determined. A comparative analysis of 
school, entrance and semester indicators 
proved a significant improvement in the 
level of achievements in applicants for 
education in the disciplines studied. This, 
in turn, testifies to the effectiveness of the 
provision of educational services in a 
higher education institution and the 
formation of comprehensive competences 
at a high level in these disciplines.  In 
addition, it is proved that not only the 
educational environment has a significant 
impact on the process of organizing basic 
competencies among applicants for 
education in a higher education institution, 
but also the methods and means of 
training used by pedagogical workers 
during practical classes. 

The presence of an increase in the level 
of formation of general education 
competences during the training of 
applicants for education in a professional 
medical college has been established. There 
are positive changes between the 
competencies that were formed during 

перспективи подальших розвідок. 
Результати проведеного огляду наукових 
джерел стали теоретичною основою для 
формулювання погляду на 
досліджуваний феномен. Ми дійшли 
висновку, що якість освітнього 
середовища визначається здатністю 
забезпечувати всім суб’єктам освітнього 
процесу можливості для задоволення 
освітніх потреб, особистісного розвитку, 
саморозвитку. А освітнє середовище 
фахового медичного коледжу 
цілеспрямовано впливає на професійно-
особистісний розвиток майбутнього 
фахівця, забезпечуючи його готовність до 
професійної діяльності та продовження 
навчання, успішного виконання 
соціальних ролей та самореалізації у 
процесі життєдіяльності. 

Відтак, можемо стверджувати, що 
цілеспрямоване вивчення освітнього 
середовища, виявлення можливостей для 
розвитку суб’єктів дозволяє не тільки 
допомогти суб’єктам адаптуватись до 
умов освітнього середовища, але й 
певним чином впливати на нього з метою 
досягнення бажаних ознак (якісних 
характеристик), сприяти максимальній 
реалізації освітніх цілей.  

В результаті моніторингового 
дослідження визначений вагомий вплив 
освітнього середовища на якість освіти, 
що констатують отримані нами 
показники. Порівняльним аналізом 
шкільних, вступних та семестрових 
показників, доведено суттєве 
покращення рівня досягнень у 
здобувачів освіти з досліджуваних 
дисциплін. Це в свою чергу, свідчить про 
ефективність надання освітніх послуг у 
закладі вищої освіти та формування 
загальноосвітніх компетентностей на 
високому рівні із зазначених дисциплін. 
Крім того, доведено, що не лише освітнє 
середовище має вагомий вплив на 
процес формування базових 
компетентностей у здобувачів освіти в 
закладі вищої освіти, а й методи та 
засоби навчання, що використовуються 
педагогічними працівниками під час 
проведення практичних занять. 

Встановлено наявність підвищення 
рівня формування загальноосвітніх 
компетентностей під час навчання 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

107 
 

incomplete secondary general education, as 
opposed to what the applicants acquired in 
the process of studying at a professional 
medical college.  

Significant changes and positive 
dynamics of improvement of qualitative 
indicator and average score in Ukrainian 
language and biology in applicants of 
specialty 223 "Nursing", EP "Medicine" and 
EP "Nursing" were determined, compared 
to the indicators of entrance examinations 
and the level of achievements in secondary 
schools. 

It should be noted that a favorable 
educational environment will affect not 
only the increase in the level of formation 
of competencies and programmatic 
learning outcomes for applicants, but also 
strengthen their motivation for educational 
activities. In turn, this will contribute to 
improving the system of organization of the 
educational process and improving the 
quality of professional training of 
specialists in the process of obtaining 
medical education. 

The prospect of further research is based 
on systematic monitoring of the level of 
achievement in these academic groups 
during their study period.  

здобувачів освіти у фаховому медичному 
коледжі. Наявні позитивні зміни між 
компетентностями, які були сформовані 
під час здобуття неповної середньої 
загальної освіти, на противагу тим, що 
здобувачі освіти набули у процесі 
навчання у фаховому медичному 
коледжі.  

Визначено суттєві зміни та позитивну 
динаміку підвищення якісного 
показника та середнього балу з 
української мови та біології у здобувачів 
спеціальності 223 "Медсестринство", ОПП 
"Лікувальна справа" та ОПП 
"Сестринська справа", порівняно з 
показниками вступних іспитів та рівнем 
досягнень у загальноосвітніх закладах. 

Слід зазначити, що сприятливе освітнє 
середовище впливатиме не лише на 
підвищення рівня сформованості 
компетентностей та програмних 
результатів навчання у здобувачів освіти, 
але й посилить їх мотивацію до освітньої 
діяльності. В свою чергу, це сприятиме 
вдосконаленню системи організації 
освітнього процесу та підвищенню якості 
професійної підготовки фахівців в 
процесі здобуття медичної освіти. 

Перспектива подальших досліджень 
ґрунтується на систематичному 
моніторингу рівня досягнень у 
зазначених академічних групах протягом 
терміну їх навчання.  
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The article defines the method of formation of special competences of bachelors in the technology 
of medical diagnostics and treatment during the "Biological and clinical chemistry" discipline classes 
on the example of a practical session on the topic "Conducting a glucose tolerance test". The list of 
acquired competencies, which are formed during the practical session, has been established. Based 
on B. Bloom's taxonomy, the target and evaluation aspects of the program learning outcome 
"Perform quantitative and qualitative biochemical research, interpret the results" at the levels of 
cognitive, emotional (affective) and psychomotor spheres of the acquirers' personality are singled 
out. Pedagogical conditions for the formation of their competences have been established, namely: 
the possibility of access of students to the necessary resources of a student-centered educational 
environment and consideration of interdisciplinary connections. It is proved that among all the 
general didactic principles on which the formation of competences of students in practical training is 
based, the principle of connection between training and practice is the most important. Priority 
methods and means of competence formation have been selected. 
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The structure of the practical lesson is determined on the basis of competence by stages: 
preparatory (motivation of the educational activity of the students, checking the input level of 
knowledge), basic (studying the features of the structural and logical scheme and the algorithm for 
conducting the glucose tolerance test, introducing knowledge into the practice of performing this 
biochemical research), final (control and assessment of the level of mastery of the program learning 
outcomes by the students using testing methods, solving professionally-oriented situational 
problems, substantiating reports on the conducted research, conducting self-analysis of the 
students’ activities, observing the manifestations of various spheres of their personality based on 
the methods of control and evaluation – maps and rating scales). 

 
Key words: competences, program learning outcomes, Bachelor of Technology of Medical 

Diagnosis and Treatment, biological and clinical chemistry, glucose tolerance test, structure of 
practical training, pedagogical conditions, methods and means of training, control, and evaluation. 

 

МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
БАКАЛАВРІВ ТЕХНОЛОГІЇ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ НА 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДИСЦИПЛІНИ "БІОЛОГІЧНА ТА КЛІНІЧНА 

ХІМІЯ"  

О. С. Заблоцька, С. В. Гордійчук, І. М. Ніколаєва, О. В. Антонов, 
І. Р. Махновська 

У статті визначено методику формування спеціальних компетентностей бакалаврів 
технології медичної діагностики та лікування на заняттях з дисципліни "Біологічна та 
клінічна хімія" на прикладі практичного заняття на тему "Проведення 
глюкозотолерантного тесту". Встановлено перелік компетентностей здобувачів, які 
формуються на даному практичному занятті. Ґрунтуючись на таксономії Б. Блума, 
виокремлено цільовий й оцінювальний аспекти програмного результату навчання 
"Виконувати кількісні та якісні біохімічні дослідження, інтерпретувати їх результати" на 
рівнях когнітивної, емоційної (афективної) і психомоторної сфер особистості здобувачів. 
Встановлено педагогічні умови формування їхніх компетентностей, а саме: можливість 
доступу здобувачів до необхідних ресурсів студентоцентрованого освітнього середовища та 
врахування міждисциплінарних зв’язків. Доведено, що серед усіх загальних дидактичних 
принципів, на яких ґрунтується формування компетентностей здобувачів на практичному 
навчанні, найбільш вагомим є принцип зв’язку навчання з практикою. Відібрано пріоритетні 
методи і засоби формування компетентностей.  

Визначено структуру практичного заняття на компетентнісній основі за етапами: 
підготовчим (мотивація навчальної діяльності здобувачів, перевірка вхідного рівня знань), 
основним (вивчення особливостей структурно-логічної схеми та алгоритму проведення 
глюкозотолерантного тесту, упровадження знань у практику виконання даного біохімічного 
дослідження), заключним (контроль та оцінювання рівня оволодіння здобувачами 
програмним результатом навчання з використанням методів тестування, розв’язування 
професійно-орієнтованих ситуаційних задач, захисту звітів з проведеного дослідження, 
самоаналізу діяльності здобувачів, спостереження за проявами різних сфер їхньої 
особистості на основі відповідних до методів контролю й оцінювання засобів – карт і шкал 
оцінювання). 

 
Ключові слова: компетентності, програмні результати навчання, бакалаври технології 

медичної діагностики та лікування, біологічна та клінічна хімія, глюкозотолерантний тест, 
структура практичного заняття, педагогічні умови, методи і засоби навчання, контролю й 
оцінювання. 

 
 
 
 

Introduction of the issue. Laboratory 
diagnostics is one of the most important 

Постановка проблеми. Лабораторна 
діагностика – одна з найважливіших 
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branches of medicine, which detects 
biochemical and molecular changes in the 
human body already at the preclinical 
stage, contributes to establishing an 
accurate diagnosis, and monitors the 
effectiveness of patient treatment. Thus, 
high-quality training of bachelors in 
specialty 224 "Technology of medical 
diagnostics and treatment", specialization 
"Laboratory diagnostics" through the 
acquisition of professional competences is 
a guarantee of their effective work in 
diagnostic laboratories of various profiles. 
The content of such competencies is 
defined in the Standard of Higher 
Education and educational programs of 
higher education institutions for the 
specified specialty, specialization, and 
level of higher education [13]. The 
professional competences of laboratory 
assistants, necessary for them to carry 
out laboratory analyzes in biochemical 
laboratories, are formed in institutions of 
higher education during the study of the 
discipline "Biological and clinical 
chemistry". However, for the purposeful 
formation of higher education seekers of 
the special competencies proposed by 
normative documents, thorough scientific 
studies in the field of theory and 
methodology of professional education are 
required. First, it concerns the 
methodology of conducting practical 
classes based on competence, in 
particular, in the discipline "Biological 
and clinical chemistry". 

Current state of the issue. The 
analysis of scientific sources indicates the 
significant interest of scientists in solving 
the problems of training Bachelor of 
Technology of Medical Diagnostics and 
Treatment – TMDT bachelors. 

Thus, the essence of all components of 
professional competences of bachelors 
and Master of Laboratory Diagnostics was 
investigated by V. Stepanenko [15]. 
O. Zablotska and I. Nikolaieva determined 
the chemical content of the competencies 
of TMDT [5]. Methodical models of 
competence formation of TMDT bachelors 
were proposed by O. Liubinska [8] and 
I. Nikolaeva [10]. 

Methodical approaches to the 
formation of professional competences of 

галузей медицини, яка вже на 
доклінічному етапі виявляє біохімічні та 
молекулярні зрушення в організмі людини, 
сприяє встановленню точного діагнозу, 
контролює ефективність лікування 
пацієнтів. Зважаючи на це, якісна 
підготовка бакалаврів спеціальності 
224 "Технології медичної діагностики та 
лікування", спеціалізації "Лабораторна 
діагностика" шляхом набуття фахових 
компетентностей є запорукою їхньої 
ефективної діяльності у діагностичних 
лабораторіях різних профілів. Зміст таких 
компетентностей визначений у Стандарті 
вищої освіти й освітніх програмах 
закладів вищої освіти для означеної 
спеціальності, спеціалізації та рівня вищої 
освіти [13]. Фахові компетентності 
лаборантів, необхідні для проведення 
ними лабораторних аналізів у біохімічних 
лабораторіях, формуються у закладах 
вищої освіти протягом вивчення 
дисципліни "Біологічна та клінічна хімія". 
Однак, для цілеспрямованого формування 
у здобувачів вищої освіти запропонованих 
нормативними документами спеціальних 
компетентностей потрібні ґрунтовні 
наукові напрацювання у галузі теорії та 
методики професійної освіти. Насамперед, 
це стосується методики проведення 
практичних занять на компетентнісній 
основі, зокрема, – з дисципліни "Біологічна 
та клінічна хімія".  

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій свідчить про значний інтерес 
науковців до розв’язання проблем 
підготовки бакалаврів технології медичної 
діагностики та лікування. 

Так, сутність усіх складових 
професійних компетентностей бакалаврів 
і магістрів лабораторної діагностики 
досліджено В. Степаненко [15]. Хімічний 
контент компетентностей бакалаврів 
технології медичної діагностики та 
лікування визначили О. Заблоцька і 
І. Ніколаєва [5]. Методичні моделі 
формування компетентностей бакалаврів 
технології медичної діагностики та 
лікування запропонували О. Любінська [8] 
та І. Ніколаєва [10]. 

Найбільш детально досліджено 
методичні підходи до формування 
професійних компетентностей майбутніх 
фахівців лабораторної медицини першого 
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future specialists in laboratory medicine 
of the first and second levels of higher 
education were investigated in the most 
detailed manner. In particular, 
V. Stepanenko proposed to do this by 
means of critical thinking [14]; 
R. Yerominko, V. Kozar, O. Dolzhikova, 
O. Lytvynova took into account 
interdisciplinary connections, as well as 
the use of a modern laboratory base and 
the latest physicochemical methods of 
analysis) [2]; O. Mialiuk, M. Marushchak, 
O. Shtrimaitis used the method of solving 
clinical situational problems [9]; 
O. Zablotska, I. Nikolayeva, I. Khmeliar, 
O. Mialiuk investigated the above-
mentioned issue in the course of 
conducting practical classes [4; 17]; 
during the independent work of higher 
education graduates the issue was 
studied by V. Petiunina, V. Makarov, 
R. Bachynskyi, L. Lukianova [11]. 

The peculiarities of the formation of 
special competences in the process of 
studying mandatory components of 
educational programs were investigated 
by I. Nikolayeva (on the example of the 
disciplines "Medical Chemistry" and 
"Analytical Chemistry") [10], O. Mialiuk, 
M. Marushchak, I. Khmeliar, 
O. Shtrimaitis ("Clinical laboratory 
diagnostics") [9; 17], O. Fedoseeva 
("Histology, cytology, embryology") [16]. 

Outline of unresolved issues brought 
up in the article. At the same time, the 
problem of formation of special 
competencies of TMDT during their study 
of the discipline "Biological and clinical 
chemistry" needs to be solved. 

Aim of research is to describe the 
methodology of formation of special 
competences of TMDT bachelors and 
program results of training in practical 
classes in the discipline "Biological and 
clinical chemistry" using the example of a 
practical class on the topic "Conducting a 
glucose tolerance test". 

Results and discussion. According to 
the educational program "Laboratory 
diagnostics" for training students of 
higher education of the first (bachelor's) 
level, field of knowledge 22 "Health care", 
specialty 224 "Technologies of medical 
diagnostics and treatment", specialization 

та другого рівнів вищої освіти. Зокрема, 
В. Степаненко запропонував це 
здійснювати засобом критичного 
мислення [14]; Р. Єрьомінко, В. Козар, 
О. Должикова, О. Литвинова – з 
урахуванням міжпредметних зв’язків, 
використання сучасної лабораторної бази і 
новітніх фізико-хімічних методів аналізу) 
[2]; О. Мялюк, М. Марущак, О. Штрімайтіс 
– із застосуванням методу розв’язування 
клінічних ситуаційних задач [9]; у процесі 
проведення практичних занять – 
О. Заблоцька, І. Ніколаєва [4], І. Хмеляр, 
О. Мялюк [17]; під час самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти – В. Петюніна, 
В. Макаров, Р. Бачинський, Л. Лук’янова 
[11]. 

Особливості формування спеціальних 
компетентностей у процесі вивчення 
обов’язкових компонент освітніх програм 
дослідили І. Ніколаєва  (на прикладі 
дисциплін "Медична хімія" та "Аналітична 
хімія") [10], О. Мялюк, М. Марущак, 
І. Хмеляр, О. Штрімайтіс ("Клінічна 
лабораторна діагностика") [9; 17], 
О. Федосєєва ("Гістологія, цитологія, 
ембріологія") [16].  

Водночас, потребує розв’язання 
проблема формування спеціальних 
компетентностей бакалаврів технології 
медичної діагностики та лікування під час 
вивчення ними дисципліни "Біологічна та 
клінічна хімія".  

Метою статті є виклад методики 
формування спеціальних компетентностей 
бакалаврів технології медичної 
діагностики та лікування і програмних 
результатів навчання на практичних 
заняттях з дисципліни "Біологічна та 
клінічна хімія" на прикладі практичного 
заняття на тему "Проведення 
глюкозотолерантного тесту". 

Виклад основного матеріалу. Згідно 
освітньої програми «Лабораторна 
діагностика» підготовки здобувачів вищої 
освіти першого (бакалаврського) рівня, 
галузі знань 22 "Охорона здоров’я", 
спеціальності 224 "Технології медичної 
діагностики та лікування", спеціалізації 
"Лабораторна діагностика", обов’язкова 
компонента "Біологічна та клінічна хімія" 
вивчається протягом 6-8-го семестрів.  

За результатами навчання здобувачі 
складають стандартизований тестовий 
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"Laboratory diagnostics", mandatory 
component "Biological and clinical 
chemistry" is studied during the 6th-8th 
semesters. 

Based on the results of training, 
applicants pass a standardized test state 
(licensing integrated) exam Krok B (Step 
B) "Laboratory diagnostics", on which they 
solve clinical situational problems, as well 
as a state practical-oriented 
comprehensive exam, where future 
specialists of laboratory medicine 
demonstrate practical skills in performing 
laboratory research. One of these 
practical skills - "Carrying out a glucose 
tolerance test and interpreting its results" 
is formed in a practical lesson in the 7th 
semester for 4 hours. 

At the practical session on the topic 
"Conducting a glucose tolerance test", the 
applicants acquire the following special 
competencies (SC – the abilities of a 
person to successfully socialize, learn, 
conduct professional activities, which 
arise based on a dynamic combination of 
knowledge, abilities, skills, ways of 
thinking, attitudes, values, other personal 
qualities" [6]): 

 SC01. Ability to perform safe 
professional practice in accordance with 
protocols, safety guidelines and applicable 
legislation. 

 SC03. Ability to analyze samples and 
validate results according to existing 
protocols. 

 SC05. Ability to interpret results 
based on scientific knowledge, 
understanding the relationship between 
test results, diagnosis, clinical 
information, and treatment, and to 
present and communicate results 
appropriately and document confidential 
data. 

 SC07. Ability to apply critical 
thinking skills to constructive problem 
solving. 

According to the Law of Ukraine "On 
Higher Education", the level of 
competence formation of higher education 
students can be "identified, planned, 
evaluated and measured" with the help of 
programmatic learning outcomes (PLO) – 
relevant knowledge, abilities, skills, ways 
of thinking, attitudes, values, etc. [12]. 

державний (ліцензійний інтегрований) 
іспит Крок Б "Лабораторна діагностика", 
на якому розв’язують клінічні ситуаційні 
задачі, а також – державний практично-
орієнтований комплексний іспит, де 
майбутні фахівці лабораторної медицини 
демонструють практичні навички 
виконання лабораторних досліджень. 
Одна з таких практичних навичок – 
"Проведення глюкозотолерантного тесту та 
інтерпретування його результатів" 
формується у здобувачів на практичному 
занятті у 7-му семестрі протягом 4-х 
годин. 

На практичному занятті на тему 
"Проведення глюкозотолерантного тесту" 
здобувачі набувають таких спеціальних 
(СК) компетентностей (здатностей "особи 
успішно соціалізуватися, навчатися, 
провадити професійну діяльність, яка 
виникає на основі динамічної комбінації 
знань, умінь, навичок, способів мислення, 
поглядів, цінностей, інших особистих 
якостей" [6]): 

 СК01. Здатність здійснювати 
безпечну професійну практичну 
діяльність згідно з протоколами, 
рекомендаціями щодо безпеки та діючим 
законодавством. 

 СК03. Здатність проводити аналіз 
зразків та здійснювати валідацію 
результатів згідно з існуючими 
протоколами. 

 СК05. Здатність інтерпретувати 
результати на основі наукового знання,  
розуміючи взаємозв’язок між результатами 
аналізу, діагнозом, клінічною інформацією 
та лікуванням, та представляти і 
повідомляти результати належним 
чином та документувати конфіденційні 
дані. 

 СК07. Здатність застосовувати 
навички критичного мислення для 
конструктивного розв’язання проблем. 

Відповідно до Закону України "Про 
вищу освіту" рівень сформованості 
компетентності здобувачів вищої освіти 
можна "ідентифікувати, спланувати, 
оцінити і виміряти" за допомогою 
програмних результатів навчання (ПРН) – 
відповідних знань, умінь, навичок, 
способів мислення, поглядів, цінностей 
тощо [12]. 

Згідно з матрицею відповідності 
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According to the matrix of conformity of 
the PLO defined by the Standard of 
Higher Education [13] and the 
competencies of the acquirers, the level of 
their formation in a practical session on 
the topic "Conducting a glucose tolerance 
test" can be assessed with the help of PLO 
13 "Perform quantitative and qualitative 
biochemical studies, interpret their 
results". 

Based on the statement of scientists 
about learning outcomes as a program of 
actions, a kind of reference point for 
participants in the educational process [7] 
and based on B. Bloom's taxonomy [18], 
we have determined the target and 
evaluation aspects of PLO 13 as measures 
of the formation of the above-mentioned 
competencies of the acquirers at the 
cognitive level, affective and psychomotor 
spheres of their personality (Table 1). 

визначених Стандартом вищої освіти [13] 
ПРН та компетентностей  здобувачів 
рівень їх сформованості на практичному 
занятті на тему "Проведення 
глюкозотолерантного тесту" можна 
оцінити за допомогою ПРН 13 
"Виконувати кількісні та якісні біохімічні 
дослідження, інтерпретувати їх 
результати". 

Виходячи із твердження науковців про 
результати навчання як програму дій, 
своєрідний орієнтир для учасників 
освітнього процесу [7] та ґрунтуючись на 
таксономії Б. Блума [18], нами визначено 
цільовий й оцінювальний аспекти ПРН 13 
як мірила сформованості означених вище 
компетентностей здобувачів на рівні 
когнітивної, афективної та психомоторної 
сфер їхньої особистості (табл. 1).  

Table 1 
Target and evaluation aspects of PLO 13 "Perform quantitative and qualitative 

biochemical studies, interpret their results" in the context of conducting a glucose 
tolerance test 

B. Bloom’s 
taxonomy 

elements [18] 

The content of the target aspect 
(Educational goals of training applicants) 

Content of the 
evaluation aspect 

(methods / means of 
identification, 
measurement, 

evaluation) 
Cognitive sphere (perception, attention, thinking, intelligence, memory, 

imagination, etc.) 
Knowledge 

 
The applicant knows the purpose, algorithm 
and structural-logical scheme of the glucose 
tolerance test, the rules for constructing 
glycemic curves, their types and features of 
interpretation 

Testing / assessment 
paper in test form, 
assessment card. 
Oral survey / list of 
theoretical questions, 
assessment card of the 
entry level of knowledge of 
the students in the 
practical session 

Understanding 
 

The applicant understands the value of the 
glucose tolerance test for the diagnosis of 
diabetes and other diseases; explains the 
reasons for deviations of carbohydrate 
metabolism indicators from the norm, 
reveals the relationship between the type of 
glycemic curves and internal human 
diseases 

Testing / assessment 
paper in test form, 
assessment card. 
Oral survey / list of 
theoretical questions, 
assessment card of the 
entry level of knowledge of 
the students in the 
practical session. Solving 
professionally oriented 
situational problems / 
clinical situational 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

115 
 

problems, evaluation scale 
Application The applicant applies relevant knowledge 

and critical thinking when solving 
specialized tasks related to conducting a 
glucose tolerance test, constructing glycemic 
curves, and interpreting their types 

Observation of applicants' 
compliance with the 
stages of laboratory 
research, requirements for 
the construction of 
glycemic curves / 
observation scale. 
Solving professionally 
oriented situational 
problems / clinical 
situational problems, 
assessment card 

Analysis 
 

The applicant analyzes all stages and 
elements of the structural and logical 
scheme of the glucose tolerance test 

Compilation of a step-by-
step written report on the 
conducted laboratory 
research / reports of the 
scorers, assessment card 

Synthesis The applicant argues the conclusions at 
each stage of the glucose tolerance test, 
combines them into a general conclusion of 
the study 

Formulation of the 
conclusions of the 
conducted research, 
interpretation of its 
results / reports of the 
applicants, evaluation 
map 

Evaluation / 
assessment 

The acquirer evaluates the quality of the 
work performed, corrects professional 
actions to eliminate negative consequences 

Self-analysis of the 
student's work in class / 
card of self-analysis of the 
work of students of higher 
education in practical 
class 

Emotional (affective) sphere (emotions, interest, feelings, aspirations, will, etc.) 
Perception The applicant perceives (passes through 

themselves) information related to 
conducting a glucose tolerance test, types of 
glycemic curves and their interpretation 

 
 
 
 
 
 
 
Observation of the 
emotional sphere of 
applicants at all stages of 
laboratory research / 
observation card 

Reaction The applicant reacts and gives answers to 
problematic questions related to the conduct 
of a glucose tolerance test and the 
interpretation of glycemic curves 

Value 
orientation 

The applicant is aware of the importance of 
the glucose tolerance test for the diagnosis 
of internal human diseases, personal 
responsibility for the result, their own 
motives for mastering the ability to conduct 
the specified research for the future effective 
activity in the biochemical laboratory, shows 
interest and demonstrates readiness to 
conduct the research, defends their point of 
view regarding the interpretation of glycemic 
curves 

Organization 
and 

The applicant agrees with their classmates 
(future colleagues) on the algorithm for 
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conceptualiza
tion 

 

conducting research and interpreting its 
results (solving clinical situational 
problems), selects the most important from 
the set of data provided in situational 
problems, identifies problems, and finds 
ways to solve them constructively 

Characteristic
s of the value 

system 
 

The applicant demonstrates respect for 
ethical principles regarding the non-
disclosure of research results, demonstrates 
positive professional, social, and emotional 
behavior 

Psychomotor sphere (working movements and actions as the basis of professional 
activity) 

Imitation The applicant identifies, imitates, copies the 
skills related to conducting a glucose 
tolerance test and constructing glycemic 
curves 

 
 

 
 
 
 

 
Observation of the level of 
automaticity, accuracy 
and coordination of the 
necessary work 
movements and actions 
during the performance of 
laboratory research, the 
construction of glycemic 
curves / observation card 

Reproduction 
of 

manipulation
s 

The applicant adheres to the standards of 
professional activity, performs this 
biochemical research in accordance with 
approved algorithms and methods 

Achieving a 
level of 

accuracy 

The applicant practices the technique of 
conducting a glucose tolerance test and 
constructing glycemic curves until 
automaticity achieved 

Combination The applicant improves the sequence of 
professional actions by combining two or 
more skills (equipment of the workplace, 
preparation of working solutions, sugar load, 
use of laboratory medical dispensers, work 
with a thermostat, photoelectrocolorimeter, 
measurement of optical density, calculation 
of glucose concentration, construction of a 
glycemic curve, generalization of results, 
their interpretation) 

Naturalization 
 

The applicant demonstrates automaticity, 
accuracy and coordination of the necessary 
work movements and actions during the 
performance of this biochemical study, the 
construction of glycemic curves 

 
The effectiveness of the process of 

formation of competences of bachelor's 
degree higher education seekers, specialty 
224 "Technologies of medical diagnosis and 
treatment" in this practical lesson should 
be ensured by the observance of the 
following pedagogical conditions in HEIs: 

 the ability of higher education seekers 
to access the necessary resources of a 
student-centered educational environment 
(intellectual-communicative, 
organizational, educational-methodical, 
informational, technological, material-

Ефективність процесу формування 
компетентностей здобувачів 
бакалаврського рівня вищої освіти 
спеціальності 224 "Технології медичної 
діагностики та лікування" на даному 
практичному занятті має 
забезпечуватися дотриманням у закладах 
вищої освіти таких педагогічних умов:  

 можливістю доступу здобувачів до 
необхідних ресурсів студентоцентрованого 
освітнього середовища (інтелектуально-
комунікативних, організаційних, 
навчально-методичних, інформаційних, 
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technical [6]); 
 considering the interdisciplinary 

connections of the content of the subject of 
this practical lesson from the discipline 
"Biological and clinical chemistry" with 
other components of the educational 
program "Laboratory diagnostics" (Table 2). 

технологічних, матеріально-технічних [6]); 
врахуванням міждисциплінарних 
зв’язків змісту теми даного практичного 
заняття з дисципліни "Біологічна та 
клінічна хімія" з іншими компонентами 
освітньої програми "Лабораторна 
діагностика" (табл. 2). 

Table 2 
Interdisciplinary connections of the discipline "Biological and clinical chemistry" 

in the context of a practical lesson on the topic "Conducting a glucose tolerance 
test" with other components of the educational program "Laboratory diagnostics" 

Components of the 
educational program / 

topic (for intra-
disciplinary connections) 

 
Contents of training programs of educational 

components 

Preliminary interdisciplinary connections 
Medical chemistry The value of glucose for the human body, qualitative 

reaction to glucose and its conduct, photometric 
determination of substances, construction of graphs of the 
dependence of optical density on the concentration of 
substances, molar concentration of substances, its 
calculation 

Techniques of laboratory 
works 

Rules for working with medical dispensers, a thermostat, a 
photoelectrocolorimeter, the technique of measuring optical 
density, the molar concentration of substances, its 
calculation 

Analytical chemistry Photometric research method as an example of 
physicochemical methods of analysis, photometric 
determination of the quantitative composition of substances 
in solutions 

Manipulation technique in 
clinical medicine 

Manipulation technique for taking blood from a finger 

Bioethics Ethical rules of communication with patients 
Internal medicine with 
evaluation of research 
results 

Diabetes and its classification 

Associated interdisciplinary connections 
Occupational health Rules of safe activity at the workplace 

Intra-disciplinary connections 
Biochemistry of proteins 
(lecture class) 

Composition, structure, and biological significance of 
insulin 

Metabolism of substances 
and energy (lecture class) 

Glycolysis, ways of converting glucose 

Biochemistry of 
carbohydrates (practical 
lesson on the topic: 
"Determination of glucose 
concentration") 

Photometric method of determination of glucose 
concentration in human blood serum 

The formation of competences of 
learners during the practical session on 
the topic "Conducting a glucose tolerance 
test" should be based on all general 
didactic principles, namely: scientific 

Формування компетентностей 
здобувачів на практичному занятті на 
тему "Проведення глюкозотолерантного 
тесту" повинно ґрунтуватися на усіх 
загальних дидактичних принципах, а 
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content and teaching methods, 
systematicity and consistency, 
accessibility, consciousness and activity, 
clarity, individualization, connection of 
learning with practice [1]. However, the 
last principle is of particular importance, 
as it provides for the maximum 
approximation of the educational activity 
of the applicants to the professional one. 

At various stages of the practical 
training, priority methods and training 
tools are used for the formation of the 
competencies of the applicants and the 
evaluation of the PLOs, namely: 

 teaching methods – simulation of the 
professional situation of conducting a 
glucose tolerance test, research method, 
solving situational problems with 
professionally oriented content, testing, 
oral interview, observation, drawing up a 
step-by-step written report on the 
conducted laboratory research and its 
defense by the test takers, self-analysis of 
the work of the test takers in class; 

 teaching aids – laboratory 
equipment and reagents (dishes, medical 
dispensers, thermostat, 
photoelectrocolorimeter, glucose working 
solution, etc.), didactic aids (a collection 
of situational problems and tests in 
biological and clinical chemistry [3], a 
printed workbook with methodical 
developments for each practical lesson in 
biological and clinical chemistry). 

Group and individual forms of 
organization of educational activities are 
used to form the competences of students 
to conduct a glucose tolerance test at 
various stages of practical training. 

The following Structure of a 
practical lesson on the topic 
"Conducting a glucose tolerance test" 
is offered: 

І. Preparatory stage (the duration of the 
stage is 30 minutes): 

1. Motivation of the educational activity: 
it takes place in the form of a 
conversation, during which the value of 
the glucose tolerance test for the 
diagnosis of diabetes, Itsenko-Cushing's 
disease, acromegaly, diffuse liver damage, 
hyperthyroidism, glycogenosis, insuloma, 
hypothyroidism, Addison's disease, 
myxedema, liver cirrhosis, etc. is updated. 

саме: науковості змісту і методів 
навчання, систематичності та 
послідовності, доступності, свідомості й 
активності, наочності, індивідуалізації, 
зв’язку навчання з практикою [1]. Проте, 
особливого значення набуває останній 
принцип, оскільки передбачає 
максимальне наближення навчальної 
діяльності здобувачів до професійної.        

На різних етапах проведення 
практичного заняття використовуються 
пріоритетні для формування 
компетентностей здобувачів та 
оцінювання ПРН методи і засоби 
навчання, а саме: 

 методи навчання – моделювання 
професійної ситуації проведення 
глюкозотолерантного тесту, дослідницький 
метод, розв’язування ситуаційних задач із 
професійно-орієнтованим змістом, 
тестування, усне опитування, 
спостереження, складання поетапного 
письмового звіту з проведеного 
лабораторного дослідження та його захист 
здобувачами, самоаналіз роботи 
здобувачів на занятті; 

 засоби навчання – лабораторне 
обладнання і реактиви (посуд, медичні 
дозатори, термостат, 
фотоелектроколориметр, робочий розчин 
глюкози та ін.), дидактичні засоби 
(збірник ситуаційних задач і тестів з 
біологічної та клінічної хімії [3], робочий 
зошит на друкованій основі з 
методичними розробками до кожного 
практичного заняття з біологічної та 
клінічної хімії).  

З метою формування компетентностей 
здобувачів проводити глюкозотолерантний 
тест на різних етапах практичного заняття 
використовується групова та 
індивідуальна форми організації 
навчальної діяльності.  

Пропонується така Структура 
практичного заняття на тему 
"Проведення глюкозотолерантного 
тесту": 

І. Підготовчий етап (тривалість етапу 
– 30 хвилин): 

1. Мотивація навчальної діяльності: 
відбувається у формі бесіди, протягом якої 
актуалізується значення 
глюкозотолерантного тесту для 
діагностики цукрового діабету, хвороби 
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2. Checking the entry level of knowledge 
according to a list of theoretical questions 
for work in small heterogeneous groups: 

1. Insulin, its biochemical significance. 
2. Diabetes, its classification. 
3. Type I diabetes. 
4. Type II diabetes. 
5. Steroid diabetes. 
6. Gestational diabetes. 
7. Complications of diabetes. 
8. Diagnosis of diabetes. 
9. Methodology for determination of 

glucose content in blood serum. 
10. Types of glycemic curves and their 

interpretation. 
Note: the content of questions 1-8, 10 

was discussed in lectures, question 9 – in 
the last practical session on the topic 
"Determination of glucose concentration". 

Assessment of knowledge and 
understanding of students takes place in 
the process of discussing theoretical 
issues in small heterogeneous groups. 
Based on the results of the work, the 
group leader fills in the appropriate 
evaluation card (Table 3). 

Іценка-Кушінга, акромегалії, дифузного 
ураження печінки, гіпертиреозу, 
глікогенозу, інсуломи, гіпотиреозу, хвороби 
Аддісона, мікседеми, цирозу печінки та ін.  

2. Перевірка вхідного рівня знань за 
переліком теоретичних питань для 
роботи в малих гетерогенних групах: 

1. Інсулін, його біохімічне значення.  
2. Цукровий діабет, його класифікація.  
3. Цукровий діабет І типу.  
4. Цукровий діабет ІІ типу. 
5. Стероїдний цукровий діабет. 
6. Гестаційний цукровий діабет. 
7. Ускладнення цукрового діабету. 
8. Діагностика цукрового діабету. 
9. Методика визначення вмісту глюкози 

в сироватці крові. 
10. Типи глікемічних кривих та їх 

інтерпретація. 
Примітка: зміст питань 1-8, 10 

розглядався в лекційних заняттях, 
питання 9 – на минулому практичному 
занятті на тему "Визначення 
концентрації глюкози". 

Оцінювання знань та розумінь 
здобувачів відбувається у процесі 
обговорення теоретичних питань у малих 
гетерогенних групах. За результатами 
роботи керівник групи заповнює 
відповідну карту оцінювання (табл. 3). 

 
Table 3 

Assessment map of the applicant's entry level of knowledge in a practical 
session: 

Full name………………….. 
 
 

The content of the theoretical 
question 

Does not 
possess or 
possesses 

knowledge at 
a low level (1-

59 points) 

Has 
mediocre 

knowledge 
(60-73 
points) 

Possesses 
knowledge 

at a 
sufficient 
level (74-
89 points) 

Has a high 
level of 

knowledge 
(90-100 
points) 

1. Insulin, its biochemical 
significance 

    

2. Diabetes, its classification     
3. Type I diabetes     
4. Type II diabetes     
5. Steroid diabetes     
6. Gestational diabetes     
7. Complications of diabetes     
8. Diagnosis of diabetes     
9. Methodology for determination 
of glucose content in blood 
serum 
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10. Types of glycemic curves and 
their interpretation 

    

Average score on a 100-point scale (the sum of all scores for each of the ten questions is 
divided by 10)=   …………………………. 

 
IІ. Main stage (the duration of the stage 

is 80 minutes): 
1. The theoretical part, which involves 

familiarizing applicants with the 
structural and logical scheme (Fig. 1) and 
the algorithm for conducting laboratory 
research. Researchers establish 
relationships between types of glycemic 
curves and various internal diseases. 

Glucose tolerance test algorithm: 
 • Prepare a workplace for research; 
 • Explain to the patient the 

purpose, conditions (fasting) and essence 
of the glucose tolerance test; 

 • Carry out the manipulation of 
taking blood from the patient's finger (first 
test); 

 • Add 1000 μl of glucose working 
solution to the test tube; 

 • Add 10 μl of the patient's blood 
serum; 

 • Place in a thermostat for 12 
minutes at t=370С; 

 • Measure the optical density on a 
photoelectrocolorimeter at a wavelength of 
540 nm; 

 • Determine the concentration of 
glucose in the patient's blood serum, 
compared to the result of the calibration 
sample; 

 • Carry out a sugar load (pour 75 g 
of glucose into a cup, mix with drinking 
water in the presence of the patient and 
let him drink); 

 • Determine the glucose in the 
patient's blood serum every 30 minutes 
for three hours (second to seventh 
samples). 

 

ІІ. Основний етап (тривалість етапу – 
80 хвилин): 

1. Теоретична частина, яка передбачає 
ознайомлення здобувачів із структурно-
логічною схемою (рис. 1) та алгоритмом 
проведення лабораторного дослідження. 
Здобувачі встановлюють взаємозв’язки 
між типами глікемічних кривих та 
різними внутрішніми хворобами. 

Алгоритм проведення 
глюкозотолерантного тесту: 

 Підготувати робоче місце для 
проведення дослідження; 

 Пояснити пацієнту мету, умови 
(натще) та сутність глюкозотолерантного 
тесту; 

 Провести маніпуляцію взяття крові 
з пальця у пацієнта (перша проба); 

 Внести у пробірку 1000 мкл 
робочого розчину глюкози; 

 Додати 10 мкл сироватки крові 
пацієнта; 

 Помістити в термостат на 12 хвилин 
при t=370С; 

 Виміряти оптичну густину на 
фотоелектроколориметрі при довжині 
хвилі 540 нм; 

 Визначити концентрацію глюкози у 
сироватці крові пацієнта, порівняно з 
результатом калібрувальної проби; 

 Провести цукрове навантаження 
(всипати в чашку 75 г глюкози, 
перемішати з питною водою в присутності 
пацієнта і дати йому випити); 

 Проводити визначення глюкози у 
сироватці крові пацієнта через кожні 30 
хвилин протягом трьох годин (друга-сьома 
проби). 
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Fig. 1. Structural and logical scheme of the glucose tolerance test 

 
2. The practical part consists in 

mastering the practical skills of 
preparing the workplace for conducting 
laboratory research, preparing working 
solutions, using laboratory medical 
dispensers, a thermostat, a 
photoelectrocolorimeter, calculating the 
molar concentration of substances, 
carrying out a sugar load, summarizing 

2. Практична частина полягає в 
оволодінні здобувачів практичними 
навичками підготовки робочого місця до 
проведення лабораторного дослідження, 
приготування робочих розчинів, 
користування лабораторними медичними 
дозаторами, термостатом, 
фотоелектроколориметром, обчислення 
молярної концентрації речовин, проведення 

Workplace equipment and implementation of safety measures 

 

Kit for 
determination of 

glucose 

Laboratory utensils, medical dispensers, 
thermostat, photoelectric colorimeter, 

scarifiers 

Rubber medical 
gloves 

The preparatory stage of the research 

Індекси  оцінки площі зубного нальоту 

Warm-up and adjustment of the 
thermostat and photoelectric 

colorimeter 

 

Preparation of 
working glucose 

solution 

Taking the patient's 
blood and extracting 

serum from it 

 

The main stage of the research 

 

The final stage of the research 

 

Obtaining optical density values Filling out the analysis 
form 

First test (fasting) 

Sugar load 

Second-seventh tests 

Construction of a glycemic 
curve 
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the results of the conducted research, 
constructing glycemic curves and their 
interpretation. 

3. The practical individual task: 
Applicants conduct a glucose 

tolerance test according to the developed 
structural and logical scheme and 
algorithm. Compare the obtained results 
with the normal value of glucose in the 
blood serum. Determine the type of 
glycemic curve. Formulate a laboratory 
diagnosis. Fill out the analysis form. 

Compose a step-by-step written report 
on the conducted laboratory research. 

ІІІ. The final stage (the duration of the 
stage is 50 minutes): 

1. The defense of the written report on 
the conducted laboratory research is 
evaluated according to the evaluation 
card (duration – 20 minutes) (Table 4). 

цукрового навантаження, узагальнення 
результатів проведеного дослідження, 
побудови глікемічних кривих та їх 
розшифровки.  

3. Практичне індивідуальне завдання:  
Здобувачі проводять глюкозотолерантний 

тест за розробленими структурно-логічною 
схемою та алгоритмом. Порівнюють 
отримані результати з нормальним 
значенням глюкози в сироватці крові. 
Визначають тип глікемічної кривої. 
Формулюють лабораторний діагноз. 
Заповнюють бланк аналізу. 

Складають поетапний письмовий звіт з 
проведеного лабораторного дослідження.    

ІІІ. Заключний етап (тривалість етапу – 
50 хвилин):  

1. Захист письмового звіту з проведеного 
лабораторного дослідження оцінюється за 
картою оцінювання (тривалість – 20 
хвилин) (табл. 4). 

Table 4 
Substantiation of the report from the conducted laboratory research evaluation 

card: 
Full name………………….. 

Description 
of the 

results of all 
stages of the 

research 
according to 

its 
structural 
and logical 
scheme and 
algorithm (2 

points) 

Summarizing 
the 

conclusions 
of each stage 

of the 
research (2 

points) 

Presence of a 
glycemic 

curve and 
determination 
of its type (2 

points) 

Interpretation 
of laboratory 
test results (2 

points) 

Availability 
of a general 
conclusion 
of the work 

and a 
completed 
research 
form (2 
points) 

Total score 
(points) 

 

      
Average score on a 100-point scale (the sum of all scores for each of the ten questions is 
divided by 10)= ……………. 

 
2. Conducting testing based on the 

materials of the assessment paper in a 
test form (duration – 10 minutes 

1. Indicators for prescribing a 
glucose tolerance test for a patient are: 

A  type I and II diabetes; 
B  osteoporosis; 
C  obesity; 
D  rheumatism. 
2. The sugar load is formed due to 

the patient's intake of glucose by 
mass: 

A  87 g; 

2. Проведення тестування за матеріалами 
контрольної роботи у тестовй формі 
(тривалість – 10 хвилин):  

1. Показанням до призначення пацієнту 
глюкозотолерантного тесту є: 

A  цукровий діабет I і II типу; 
B   остеопороз; 
C   ожиріння; 
D   ревматизм.     
2. Цукрове навантаження створюється за 

рахунок прийняття пацієнтом глюкози масою: 
A  87 г; 
B  75 г; 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

123 
 

B  75 g; 
C  50 g;   
D 45 g. 
3. During the glucose tolerance 

test, the optical density of the 
patient's blood serum is measured: 

A  once; 
B  3 times; 
C  5 times;   
D  7 times. 
4. According to the results of the 

glucose tolerance test, we can build: 
A  graph of optical density 

dependence on glucose content; 
B  blood serum conductivity 

curve; 
C  glycemic curve; 
D  scale of electrode potential of 

blood plasma. 
5. Glucose content is measured 

during the glucose tolerance test at 
the wavelength (nm): 

A  680; 
B  540; 
C  420; 
D  370. 
6. During the study, the patient's 

blood serum is kept in a thermostat 
for 12 minutes at the temperature: 

A  370 С; 
B  240 С; 
C  560 С; 
D  480 С.     
7. The glycemic curve of the 

patient, marked in red, can be used to 
diagnose: 

C   50 г;   
D   45 г. 
3. Під час проведення 

глюкозотолерантного тесту вимірювання 
оптичної густини сироватки крові пацієнта 
проводять: 

A  1 раз; 
B  3 рази; 
C  5 разів;   
D 7 разів. 
4. За результатами проведення 

глюкозотолерантного тесту будують: 
A  графік залежності оптичної густини від 

вмісту глюкози; 
B  криву електропровідності сироватки 

крові; 
C  глікемічну криву; 
D  шкалу електродного потенціалу плазми 

крові.     
5. Вимірювання вмісту глюкози під час 

проведення глюкозотолерантного тесту 
відбувається при довжині хвилі (нм): 

A  680; 
B  540; 
C  420; 
D  370.     
6. Сироватку крові пацієнта під час 

дослідження витримують в термостаті 12 хв 
при температурі: 

A  370 С; 
B  240 С; 
C  560 С; 
D  480 С.     
7. За глікемічною кривою пацієнта, 

позначеною червоним кольором, можна 
діагностувати: 

 
A diabetes; A цукровий діабет; 
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B insulinoma, hypothyroidism; 
C  hyperthyroidism; 
D  normal condition. 
8. According to the patient's glycemic 

curve (question 7), marked in yellow, it is 
possible to diagnose: 

A insulinoma, hypothyroidism; 
B hyperthyroidism; 
C  diabetes; 
D  normal condition. 
9. According to the glycemic curve of the 

patient (question 7), marked in green, it is 
possible to diagnose: 

A insulinoma, hypothyroidism; 
B hyperthyroidism; 
C  diabetes; 
D  normal condition. 
10. Determination of the glucose level 

during the glucose tolerance test is carried 
out: 

A every 30 minutes during 3 hours 
period; 

B every hour during 2 hours period; 
C every 30 minutes during 2 hours 

period; 
D   every 2 hours during 4 hours period. 
Assessment of the knowledge and 

understanding of the applicants is carried 
out according to the appropriate map 
(Table 5). 

B інсулому, гіпотиреоз; 
C  гіпертиреоз; 
D  норму.     
8. За глікемічною кривою пацієнта 

(запитання 7), позначеною жовтим 
кольором, можна діагностувати: 

A інсулому, гіпотиреоз; 
B гіпертиреоз; 
C  цукровий діабет; 
D  норму.     
9. За глікемічною кривою пацієнта 

(запитання 7), позначеною зеленим 
кольором, можна діагностувати: 

A інсулому, гіпотиреоз; 
B гіпертиреоз; 
C  цукровий діабет; 
D  норму.     
10. Визначення рівня глюкози 

протягом проведення 
глюкозотолерантного тесту проводять 
через: 

A  кожні 30 хвилин протягом трьох 
годин; 

B  кожну годину протягом двох 
годин; 

C  кожні 30 хвилин протягом двох 
годин; 

D  кожні дві години протягом чотирьох 
годин. 

Оцінювання знань і розумінь 
здобувачів здійснюється за відповідною 
картою  (табл. 5).  

Table 5 
Test results of applicants in a practical session evaluation card: 

Full name………………….. 
№ of task Score (1 point per right answer) 

1.  
2.  
3.  
……  
10.  
Average score on a 100-point scale (the sum of all scores for each of the ten questions is 
divided by 10)= ……………. 

 
3. Solving professionally oriented 

situational problems with explanations of 
the conclusions reached (duration – 10 
minutes): 

1. The man was taken to the hospital in 
a comatose state. Objectively observed: 
Kussmaul-like breathing is noisy, there is a 
noticeable smell of acetone in the exhaled 
air, the skin is dry, the tone of the eyeballs 
is reduced, the glucose content in the blood 

3. Розв’язування професійно-
орієнтованих ситуаційних задач із 
поясненнями зроблених висновків 
(тривалість – 10 хвилин):  

1. Чоловік доставлений в лікарню в 
коматозному стані. Об’єктивно 
спостерігається: дихання шумне типу 
Куссмауля, у повітрі, що видихається, 
відчутний запах ацетону, шкіра суха, 
знижений тонус очних яблук, вміст 
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is 21.0 mmol/l. Diagnose the patient's 
condition: 

A Renal coma    
B Hyperglycemic coma 
C Toxicoseptic shock 
D Hypoglycemic coma 
E Hepatic coma 
2. The doctor assumes that the patient 

has diabetes. Which of the laboratory 
studies is the most informative in this 
case? 

A Blood analysis for liver samples 
B General blood test 
C Glucose tolerance test 
D General analysis of urine 
E Coagulogram 
3. The patient's daily diuresis is 15 

liters. Urine is hypotonic. Complaints of 
thirst, frequent and excessive urination. 
Specify the primary diagnosis of the 
patient. 

A Diabetes    
B Gestational diabetes 
C Steroid diabetes 
D Diabetes insipidus 
E Itsenko-Cushing's disease. 
4. After receiving the form with the 

results of the blood serum glucose 
analysis, which were significantly higher 
than the norm, the patient asked the 
laboratory technician what other laboratory 
tests could be performed to determine the 
risk of developing diabetes complications. 
The laboratory assistant recommended 
conducting additional research on: 

А. Glycated hemoglobin 
В. Liver tests 
С. Rheumatic tests 
D. Creatine phosphokinase 
Е. Aldosterone. 
5. The laboratory assistant gave the 

patient the results of the glucose tolerance 
test (glycemic curve). The patient asked the 
laboratory assistant to explain the results 
of the study. What answer should the 
laboratory technician give in order not to 
violate ethical standards? 

А. Interpret the results 
В. Advise the patient to consult a doctor 

for clarification 
С. Deny patient’s request 
D. Advise to contact the senior 

laboratory technician or the head of the 
laboratory 

глюкози в крові 21,0 ммоль/л. 
Діагностуйте стан пацієнта: 

A Ниркова кома    
B Гіперглікемічна кома   
C Токсикосептичний шок   
D Гіпоглікемічна кома   
E Печінкова кома  
2. Лікар припускає наявність у 

пацієнта цукрового діабету. Яке з 
лабораторних досліджень є 
найінформативнішим у цьому разі? 

A Аналіз крові на печінкові проби    
B Загальний аналіз крові   
C Глюкозотолерантний тест   
D Загальний аналіз сечі   
E Куагулограма  
3. Добовий діурез хворої складає 15 

літрів. Сеча – гіпотонічна. Скарги на 
спрагу, часте і надмірне сечовиділення. 
Вкажіть первинний діагноз хворої.   

A Цукровий діабет    
B Гестаційний діабет   
C Стероїдний діабет   
D Нецукровий діабет   
E Хвороба Іценко-Кушинга.   
4. Після отримання бланку з 

результатами аналізу щодо вмісту 
глюкози в сироватці крові, які значно 
перевищували норму, пацієнтка 
поцікавилася у лаборанта, яке 
лабораторне дослідження ще можна було 
б провести для визначення ризику 
розвитку ускладнень цукрового діабету. 
Лаборант порекомендував провести 
додаткове дослідження на: 

А. Глікований гемоглобін  
В. Печінкові проби 
С. Ревмопробу 
D. Креатинфосфокіназу 
Е. Альдостерон. 
5. Лаборант видав пацієнту результати 

глюкозотолерантного тесту (глікемічну 
криву). Пацієнт звернувся до лаборанта з 
проханням пояснити результати 
дослідження. Яку відповідь повинен 
надати лаборант, щоб не порушити 
етичні норми? 

А. Інтерпретувати результати 
В. Порадити пацієнту звернутися за 

поясненнями до лікаря 
С. Відмовити пацієнту 
D. Порадити звернутися до старшого 

лаборанта або завідувача лабораторії 
Е. Порадити пацієнту пошукати 
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Е. Advise the patient to search for 
information on the Internet. 

Assessment of the level of mastery of 
PLO 13 applicants by the method of solving 
professional-oriented situational problems 
by the applicants takes place according to 
the evaluation scale (Table 6). 

інформацію в мережі Інтернет. 
Оцінювання рівня оволодіння 

здобувачами ПРН 13 методом 
розв’язування здобувачами професійно-
орієнтованих ситуаційних задач 
відбувається згідно зі шкалою 
оцінювання  (табл. 6). 

Table 6 
The scale for evaluating the results of solving situational problems by students: 

Full name………………….. 
№ of situational test Partially correct analysis 

of the condition of the 
problem, but incorrect 

answer (1 point) 

Correct analysis of the 
condition of the problem, 
correct answer (2 points) 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
Average score on a 100-point scale (the sum of all scores for each of the ten questions is 
divided by 10)=…………….. 

 
An important method of evaluation is 

the self-assessment of the applicants, 
which implies a high level of their 
reflection. Thus, students fill out a self-
analysis card (duration – 10 minutes) 
(Table 7). 

Важливим прийомом оцінювання є 
самооцінювання здобувачів, яке 
передбачає високий рівень їхньої 
рефлексії. Для цього здобувачі 
заповнюють карту самоаналізу  
(тривалість – 10 хвилин) (табл. 7).  

Table 7 
Formation of learning outcomes for students of higher education in a practical 

session introspection card: 
Full name………………….. 

 
 

PLO  

 
 

Learning outcomes of 
each research stage 

Low or 
absent 

proficiency 
(1-59 

points) 

Moderately 
proficient 

(60-73 
points) 

Sufficiently 
proficient 

(74-89 
points) 

Highly 
proficient 
(90-100 
points) 

Carrying 
out a 
glucose 
tolerance 
test and 
interpreting 
its results 
(as one of 
the types of 
biochemical 
research)  

Workplace equipment 
and implementation of 
safety measures 

    

Preparation of working 
solutions 

    

Setting up the 
photoelectrocolorimeter 

    

Explanation to the 
patient of the essence of 
the glucose tolerance test 

    

Taking the patient's 
biological material (blood 
from a finger) 

    

Separation of serum from 
blood by centrifugation 
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Determination of the level 
of glucose in the patient's 
blood serum 

    

Conducting a sugar load     

Taking the required 
amount of blood serum 
and working glucose 
solution using medical 
dispensers 

    

Working with the 
thermostat 

    

Measurement of optical 
density on a 
photoelectrocolorimeter 

    

Construction of a 
glycemic curve 

    

Filling out the analysis 
form 

    

Deciphering the obtained 
results 

    

Average score on a 100-point scale (the sum of all scores for each of the ten questions is 
divided by 10)=…………….. 

 
During the students' performance of 

tasks with solutions and solving 
professionally-oriented situational 
problems, as well as when they fill in the 
self-analysis card, the educator has the 
opportunity to summarize the results of his 
observations during the practical session in 
the observation card (Table 8). 

Під час виконання здобувачами 
завдань із розв’язуваннями тестів і 
професійно-орієнтованих ситуаційних 
задач, а також заповнення ними карти 
самоаналізу науково-педагогічний 
працівник має можливість узагальнити 
результати своїх спостережень на 
практичному занятті у карті 
спостережень (табл. 8). 

Table 8 
Card of observation of the manifestations of various spheres of the personality of 

the applicants during the practical session: 
Full name………………….. 

Contents of 
observation 

Does not 
possess required 
knowledge/skills 
or possesses at 
a low level (1-59 

points) 

Possesses 
required 

knowledge/skills 
at a mediocre 

level  
(60-73 балів) 

Possess required 
knowledge/skills 
at sufficient level 

(74-89 балів) 

Possesses 
required 

knowledge/skills 
at a high level 
(90-100 балів) 

Evaluation of the results of observation of the cognitive sphere of the 
applicant’s personality 

Observance by 
the applicant 
of safety 
measures and 
stages of 
laboratory 
research 

    

Observance by     
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the applicant 
of the 
requirements 
for the 
construction of 
glycemic 
curves 

Observance by the applicant of the requirements for the construction of glycemic 
curves 

Perception by 
the applicant 
of information, 
emotional 
response to it 

    

Awareness of 
the 
significance of 
the glucose 
tolerance test 
for the 
diagnosis of 
human 
internal 
diseases 

    

Awareness of 
personal 
responsibility 
for the final 
result 

    

Expression of 
interest and 
desire to 
master the 
ability to 
conduct the 
specified 
research for 
future effective 
activity in a 
biochemical 
laboratory 

    

Indicators of 
readiness to 
conduct 
research 

    

Showing 
respect for 
compliance 
with ethical 
principles 
regarding non-
disclosure of 
research 
results 
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Evaluation of the results of the observation according to the level of automation, 
accuracy and coordination of the necessary work movements and actions of the 

applicants 
Demonstrates 
automaticity, 
accuracy and 
coordination of 
the necessary 
work 
movements 
and actions 
during the 
performance of 
this 
biochemical 
study, the 
construction of 
glycemic 
curves 

    

Average score on a 100-point scale (the sum of all scores for each of the ten questions is 
divided by 10)=…………….. 

 
The assessment of the formation of PLO 

13 in the applicants during the practical 
session is calculated according to the data 
in the Table 9. 

Оцінка сформованості у здобувачів на 
практичному занятті ПРН 13 
обчислюється за даними табл. 9. 
 

Table 9 
Assessment of the formation of the PLO 13 in the higher education seekers 

(HES) during a practical session: 
Full name…………………..  

Initial 
knowledge 
assessment 

Substantiation 
of the report 

on the 
conducted 
laboratory 
research 

Testing  Solving 
practical 

situational 
tasks 

 

Self-analysis 
 

Observing 
the HES’s 

performance 
of 

laboratory 
research  

 
Average score 
from Table 3 

Average score 
from Table 4 

Average score 
from Table 5 

Average 
score from 

Table 6 

Average 
score from 

Table 7 

Average 
score from 

Table 8 
Assessment of the work of HES in the practical session (the sum of the average points 

from Tables 3-8 is divided by 6; the assessment is determined on the ECTS scale) 
 
At the end of the practical session, the 

students receive a task for independent 
work: to compose three situational tasks 
on the topic studied. 

Conclusions and research 
perspectives. Conducting practical classes 
in the discipline "Biological and clinical 
chemistry" on a competency basis has its 
own characteristics. The purpose of such 
classes is the formation of competences of 
future bachelors in the technology of 

В кінці практичного заняття здобувачі 
отримують завдання до самостійної 
роботи: скласти три ситуаційні задачі за 
темою, яка вивчалася. 

Висновки з дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Проведення практичних занять з 
дисципліни "Біологічна та клінічна хімія" 
на компетентнісній основі має свої 
особливості. Мета таких занять – 
формування компетентностей майбутніх 
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medical diagnostics and treatment, aimed 
at their effective professional activity in 
biochemical laboratories. These 
competencies are identified, measured and 
evaluated using the program learning 
outcome "Perform quantitative and 
qualitative biochemical research, interpret 
their results". Competence formation of 
students in the practical session takes 
place under the condition that students 
have access to the necessary resources of a 
student-centered educational environment 
and taking into account the 
interdisciplinary connections of the content 
of the subject of this practical session from 
the discipline "Biological and Clinical 
Chemistry" with other components of the 
educational program "Laboratory 
diagnostics", based on structural logical 
scheme and algorithm of laboratory 
research, provide for the use of modern 
methods and means of training and 
evaluation of program results of training of 
applicants. 

A promising direction of further scientific 
research is the development of a 
methodology for the formation of 
competences of the "Technology of medical 
diagnosis and treatment" bachelor's degree 
holders in other practical classes in the 
discipline "Biological and clinical 
chemistry". 

бакалаврів технології медичної 
діагностики та лікування, спрямованих 
на їхню ефективну професійну діяльність 
в біохімічних лабораторіях. Дані 
компетентності ідентифікуються, 
вимірюються і оцінюються за допомогою 
програмного результату навчання 
"Виконувати кількісні та якісні біохімічні 
дослідження, інтерпретувати їх 
результати". Формування 
компетентностей здобувачів на 
практичному занятті відбуваються за 
умови доступу здобувачів до необхідних 
ресурсів студентоцентрованого 
освітнього середовища та врахування 
міждисциплінарних зв’язків змісту теми 
даного практичного заняття з 
дисципліни "Біологічна та клінічна хімія" 
з іншими компонентами освітньої 
програми "Лабораторна діагностика", 
ґрунтуються на структурно-логічній схемі 
та алгоритмі лабораторного дослідження, 
передбачають застосування сучасних 
методів та засобів навчання й 
оцінювання програмних результатів 
навчання здобувачів.  

Перспективним напрямом подальших 
наукових розвідок є розробка методики 
формування компетентностей здобувачів 
спеціальності "Технології медичної 
діагностики та лікування" освітнього 
ступеня бакалавр на інших практичних 
заняттях з дисципліни "Біологічна та 
клінічна хімія". 
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CRITERIA AND INDICATORS FOR MEASURING THE FORMATION OF 
DIAGNOSTIC COMPETENCE OF FUTURE OFFICERS IN THE PROCESS OF 

PROFESSIONAL TRAINING 

O. M. Kyrychenko*, V. V. Yahupov** 

The article substantiates the content of the concepts "criterion" and "indicator" for measuring the 
formation of diagnostic competence of future specialists in physical training and sports of the Armed 
Forces of Ukraine (hereinafter – respondents) in the process of their professional training. The 
scientific approaches of foreign and domestic scientists to their definition have been analyzed and 
summarized. The choice of the author's criteria and indicators was carried out considering the 
diagnostic function of the military-professional activity of the respondents – future officers as 
specialists in physical training and sports in military units. 

On the basis of generalization of scientific sources and taking into account the specifics of 
respondents' professional activity, the criteria of assessment of the formation of their diagnostic 
competence, containing value-motivational (complex of values and motivations of diagnostic activity), 
intellectual (theoretical and practical knowledge concerning their diagnostic activity), psychological 
(communication, principality, tolerance, objectivity) and reflective (methods, techniques, methods and 
means of diagnosis) are determined. For each criterion, respectively, the indicators of measuring the 
formation of a particular component of the diagnostic competence of the respondents in the process 
of their professional training at Military Academies and Army War Colleges. 

The article presents the criteria and characteristics by means of which the degree of merit of the 
research goals is evaluated. Diagnosing of physical preparedness and readiness of respondents is 
carried out on leading provisions of methodological approaches to diagnosing of their professional 
activity. Criteria and indicators are necessary for measuring the formation of the respondents' 
diagnostic competence, by which it is possible to find out its formation at different stages of their 
military-professional and professional training. In this connection the allocated criteria should be 
impartial and include attributes of their diagnostic competence. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ВИМІРЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ 
ДІАГНОСТУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У 

ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

О. М. Кириченко, В. В. Ягупов 

У статті обґрунтовано зміст понять "критерій" і "показник" щодо вимірювання 
сформованості діагностувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної підготовки і 
спорту Збройних сил України (далі – респондентів) у процесі їх професійної підготовки. 
Проаналізовано та узагальнено наукові підходи зарубіжних і вітчизняних науковців їх 
визначення. Вибір авторських критеріїв і показників здійснено з урахуванням 
діагностувальної функції в військово-професійній діяльності респондентів – майбутніх 
офіцерів як фахівців фізичної підготовки і спорту в військових частинах.  

На основі узагальнення наукових джерел і з урахуванням специфіки фахової діяльності 
респондентів визначено критерії оцінювання сформованості їх діагностувальної 
компетентності, яка містить ціннісно-мотиваційний (комплекс цінностей і мотивацій 
діагностувальної діяльності), інтелектуальний (теоретичні та практичні знання щодо своєї 
діагностувальної діяльності), процесуальний (володіння методичними прийомами, 
методами, методиками та засобами діагностування), психологічний (комунікативність, 
принциповість, толерантність, об’єктивність) і рефлексивний (сприйняття себе як 
суб’єкта діагностувальної діяльності). Для кожного критерію відповідно підібрані показники 
вимірювання сформованості конкретного компонента діагностувальної компетентності 
респондентів у процесі їх професійної підготовки. 

У статті представлено критерії і показники за допомогою яких оцінюється ступінь 
досягнення дослідницьких цілей. Діагностування фізичної підготовленості та готовності 
респондентів здійснено на провідних положеннях, методологічних підходів до діагностування 
їх фахової діяльності. Критерії і показники необхідні для вимірювання сформованості 
діагностувальної компетентності респондентів, за якими можна з’ясувати її 
сформованість на різних етапах їх військово-професійної та фахової видів підготовки. У 
зв’язку з цим виокремлені критерії мають бути неупередженими і включати ознаки їх 
діагностувальної компетентності.  

 
Ключові слова: діагностувальна компетентність, професійна підготовка, критерії, 

показники, вимірювання, діагностування, майбутні офіцери – фахівці фізичної підготовки і 
спорту Збройних сил України. 

 
 
Introduction of the issue. Russia's 

open military attack on Ukraine on 
February 24, 2022, forever changed the 
military and political situation not only in 
our state, but also in the whole world. 
Ukraine has well-trained professional 
Armed Forces (hereinafter – Armed 
Forces) of Ukraine, which have been 
courageously and heroically fighting since 
the Russian invasion in 2014. Protecting 
the territorial integrity of the state, one's 
home, one's family from the Russian 
enemy today depends directly on a 
competent military professional and a 
member of the combat team – a citizen 
and patriot of Ukraine. This is an 
honorable and responsible job, which real 
defenders, as evidenced by the combat 
experience of servicemen of the Armed 
Forces and other military formations of 

Постановка проблеми. Відкритий 
воєнний напад Росії на Україну 24 лютого 
2022 року назавжди змінив військово-
політичну ситуацію не тільки в нашій 
державі, а й у всьому світі. Україна наразі 
має добре підготовлені професійні Збройні 
сили (далі – ЗС) України, які мужньо та 
героїчно ведуть бойові дії з моменту 
російського вторгнення 2014 року. Захист 
територіальної цілісності держави, рідного 
дому, своєї сім’ї від російського ворога 
сьогодні безпосередньо залежить від 
компетентного військового професіонала та 
члена бойової команди – громадянина та 
патріота України. Це почесна й 
відповідальна справа, за виконання якої 
беруться, як свідчить сучасний бойовий 
досвід військовослужбовців ЗС та інших 
військових формувань України, справжні її 
захисники. Це вимагає від них актуалізації 
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Ukraine, are taken to perform. This 
requires them to actualize all kinds of 
their potential, including directly physical 
– physical preparedness and readiness to 
perform combat tasks. Scientists rightly 
note that "In modern conditions of 
functioning of the Armed Forces of 
Ukraine and their performance of combat 
tasks to ensure the territorial integrity of 
the state, the physical preparedness and 
readiness of servicemen must be ensured 
and observed on the basis of objective 
information necessary for commanders 
(superiors) to comprehensively assess the 
combat readiness of military units (parts) 
in general and by its components, among 
others. In this connection it is necessary 
to purposefully consistently and 
systematically diagnose the effectiveness 
of physical fitness of servicemen in 
general and their individual categories, in 
particular, by assessing their physical 
condition consisting of a set of 
interrelated attributes – physical 
performance in various situations of daily, 
combat training and, most importantly, 
combat activities, which is the result of 
their physical fitness and physical 
readiness" [16: 378]. 

Specialists in organizing physical 
training and sports in military units are 
officers – chiefs of physical training and 
sports. To implement their job 
competencies, they must be professionally 
competent, militarily well-trained – 
military professionals who are able to 
implement their job competencies 
autonomously and responsibly as 
subjects of first professional activity. V.V. 
Yahupov notes that professional 
competence is a complex, complex and 
systemic professionally important 
formation that ensures professional 
preparedness, ability, and readiness of a 
specialist to successfully perform 
professional duties [18; 19]. And a reliable 
basis for the implementation of their job 
competencies is their diagnostic 
competence as organizers of physical 
training and sports in the military unit. In 
this regard, the formation of their 
diagnostic competence is a topical 
theoretical and applied problem in 
professional pedagogy. Its actual 

всіх видів їх потенціалу, у тому числі й 
безпосередньо фізичного – фізичної 
підготовленості та готовності до виконання 
бойових завдань. Науковцями слушно 
наголошується, що "У сучасних умовах 
функціонування ЗС України і виконання 
ними бойових завдань щодо забезпечення 
територіальної цілісності держави фізична 
підготовленість і готовність 
військовослужбовців має забезпечуватися 
та дотримуватися на основі об’єктивної 
інформації, яка необхідна командирам 
(начальникам) для комплексного 
оцінювання бойової готовності військових 
підрозділів (частин) у цілому та за її 
складовими, зокрема. У зв’язку цим 
необхідним є цілеспрямоване послідовне та 
систематичне діагностування 
результативності фізичної підготовленості 
військовослужбовців взагалі та окремих їх 
категорій, зокрема, шляхом оцінювання їх 
фізичного стану, який складається із 
сукупності взаємопов’язаних ознак – 
фізичної працездатності в різних ситуаціях 
повсякденної, навчально-бойової та 
найголовніше – бойової діяльності, що є 
результатом їх фізичної підготовленості та 
фізичної готовності" [16: 378]. 

Фахівцями організації фізичної 
підготовки та спорту в військових частинах 
виступають офіцери – начальники фізичної 
підготовки і спорту. Вони для реалізації  
своїх посадових компетенцій мають бути 
фахово компетентними, у військовому 
відношенні добре підготовленими – 
військовими професіоналами, які здатні 
автономно та відповідально реалізовувати 
свої посадові компетенції як суб’єкти 
насамперед фахової діяльності, тобто 
професійно компетентними. В.В. Ягупов 
наголошує, що професійна компетентність є 
складним, комплексним і системним 
професійно важливим утворенням, що 
забезпечує професійну підготовленість, 
здатність і готовність фахівця успішно 
виконувати професійні обов’язки [18; 19]. А 
надійну підвалину реалізації ними 
посадових компетенцій складає їх 
діагностувальна компетентність як 
організаторів фізичної підготовки та спорту 
в військовій частині. У зв’язку з цим 
формування у них діагностувальної 
компетентності є актуальною теоретичною і 
прикладною проблемою у професійній 
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formation, as military experience shows, 
is the key to their successful professional 
activity based on specific training and 
combat tasks of certain military units. 

Thus, there is a need to justify the 
criteria and indicators for assessing the 
formation of diagnostic competence of 
future officers – specialists in physical 
training and sports (hereinafter – 
respondents) at Military Academies and 
Army War Colleges. Which forms a solid 
basis for improving the quality of 
organization, leadership, and oversight of 
the physical fitness and readiness process 
of military personnel as their respective 
supervisors. 

Current state of the issue. Analysis of 
the results and systematization of 
scientific sources allow us to understand 
that the problem of substantiation of 
criteria and indicators of formation of 
respondents' diagnostic competence 
during professional training is reflected in 
scientific research and works of few 
scientists. According to the works of 
American scientists Edward L. Desi and 
Richard M. Ryan [17], when performing 
any activity, a person constantly 
evaluates his/her own activity, internal 
motivation for this or that activity. 
Diagnostic activity of teachers is 
presented in the scientific and training 
works of G.A. Gatz [3], I.P. Podlasogo [7], 
V.V. Yahupov [13-16; 18; 19] and others 
that reveal the structure of pedagogical 
diagnosis. And D.V. Pogrebnyak [8] 
presented the criteria for evaluating the 
professional competence of chiefs of 
physical training and sports of military 
units. A.A. Baldetsky [12], 
D.S. Grishchenko [12], S.M. Zhembrovsky 
[13], S.F. Kostiv [12], O.V. Petrachkov 
[12], V.V. Yahupov [14] and others 
studied the problem of diagnosing the 
physical fitness of servicemen in the 
Ukrainian Armed Forces.  

At the same time, the analysis and 
generalization of scientific sources 
indicate that, first, officers – chiefs of 
physical training and sports as teachers, 
should be able to diagnose the 
effectiveness of physical fitness of 
servicemen; second, to implement the 
diagnostic function they should have an 

педагогіці. Власне її сформованість є, як 
свідчить військовий досвід, запорукою їх 
успішної фахової діяльності з урахуванням 
конкретних навчальних і бойових завдань 
певних військових частин.  

Таким чином, виникає необхідність в 
обґрунтуванні критеріїв і показників 
оцінювання сформованості 
діагностувальної компетентності майбутніх 
офіцерів – фахівців фізичної підготовки і 
спорту (далі – респондентів) у процесі 
професійної підготовки в закладах вищої 
освіти, що складає надійну підвалину 
покращення якості організації, керівництва 
і контролю ними за процесом фізичної 
підготовленості та готовності 
військовослужбовців, як відповідних 
начальників. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз результатів і 
систематизація наукових джерел дають 
змогу зрозуміти, що проблема 
обґрунтування критеріїв і показників 
сформованості діагностувальної 
компетентності респондентів у процесі 
професійної підготовки віднайшло 
відображення в наукових дослідженнях і 
напрацюваннях небагатьох працях 
науковців. Згідно з працями американських 
вчених Эдварда Л. Деси й Ричарда 
М. Райана [17], при виконанні будь-якої 
діяльності людина постійно оцінює власну 
діяльність, внутрішню мотивацію до тієї чи 
іншої діяльності. Діагностувальна діяльність 
педагогів представлена в наукових і 
навчальних напрацюваннях Г.О. Гаца [3], 
І.П. Підласого [7], В.В. Ягупова [13-16; 18; 
19] та ін., які розкривають структуру 
педагогічного діагностування. А критерії 
оцінювання фахової компетентності 
начальників фізичної підготовки і спорту 
військових частин представлені 
Д.В. Погребняком [8]. Проблемою 
діагностування фізичної підготовленості 
військовослужбовців в ЗС України 
займалися А.А. Балдецький [12], 
Д.С. Грищенко [12], С.М. Жембровський 
[13], С.Ф. Костів [12], О.В. Петрачков [12], 
В.В. Ягупов [14] та ін.  

Водночас, аналіз та узагальнення 
наукових джерел свідчить, що, по-перше, 
офіцери – начальники фізичної підготовки і 
спорту як педагоги, мають бути здатними 
здійснювати діагностування 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

137 
 

established system of diagnostic 
knowledge, skills, and abilities, which is 
an important precondition for his 
successful professional activity. 

Outline of unresolved issues brought 
up in the article. To the main previously 
unresolved parts of the general problem in 
the system of testing and diagnosing the 
physical preparedness of servicemen we 
can refer to the fact that its evaluation is 
referred to a rigid framework. The 
fulfillment of individual standards by 
servicemen does not provide sufficient 
opportunity for objectively ascertaining 
their physical fitness and readiness, on 
the one hand, as an individual 
serviceman, and, on the other hand, as a 
member of a combat team. Accordingly, 
this approach to diagnosing servicemen's 
physical preparedness does not 
sufficiently stimulate them to improve 
their physical self-improvement. 
S.О. Sysoeva and T.E. Kristopchuk dealt 
with a complex process – measurement in 
pedagogy. They believe that the problem 
of diagnosing is connected primarily with 
the uniqueness of the personality of the 
subject of learning, the peculiarities of 
educational subjects and the like. And 
measurement should be carried out, in 
their opinion, through a meaningful 
pedagogical analysis of relevant aspects 
and processes of learning and education 
[11: 233, 235]. They also noted that one of 
the most important aspects of the 
effectiveness and quality of scientists is to 
work out the criteria for assessing the 
results and the very process of scientific 
research. Thus, in formalized ballot 
systems for evaluating the results of 
scientific research, a criterion is 
understood as a parameter that one 
wants to measure. The criterion is the 
rule, according to which assess the choice 
after measuring the "criterion" – the main 
parameter". [11: 13]. A specialist in 
physical training and sports should 
always predict the course and result of 
physical training and sports in a military 
unit, timely identify shortcomings in 
physical fitness of different categories of 
military personnel as military 
professionals, promptly identify the 
causes and organize appropriate 

результативності фізичної підготовленості 
військовослужбовців; по-друге, мати для 
реалізації діагностувальної функції 
сформовану систему діагностувальних 
знань, умінь і навичок, що складає важливу 
передумову його успішної професійно-
фахової діяльності. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким 
присвячується стаття. До основних 
невирішених раніше частин загальної 
проблеми, у системі перевірки й 
діагностуванні фізичної підготовленості 
військовослужбовців можемо віднести те, 
що її оцінювання ставиться в жорсткі 
рамки. Виконання військовослужбовцями 
вимог окремих визначених нормативів не 
надає достатньої можливості для 
об’єктивного з’ясування їх фізичної 
підготовленості та готовності, з одного боку, 
як окремого військовослужбовця – 
військового професіонала, а з іншого – як 
члена бойової команди до військово-
професійної діяльності. Відповідно, такий 
підхід до діагностування фізичної 
підготовленості військовослужбовців 
недостатньо стимулює їх до свого фізичного 
самовдосконалення. С.О. Сисоєва і 
Т.Є. Кристопчук займалися складним 
процесом – вимірюванням у педагогіці. 
Вони вважають, що проблема 
діагностування пов’язана, перш за все, з 
унікальністю особистості суб’єкта навчання, 
особливостями навчальних предметів тощо. 
А проводити вимірювання необхідно, на їх 
думку, за допомогою змістового 
педагогічного аналізу відповідних аспектів і 
процесів навчання та виховання [11: 233, 
235]. Вони також зауважили, що "одним із 
найважливіших аспектів ефективності і 
якості діяльності науковців є опрацювання 
критеріїв оцінки результатів і самого 
процесу наукових досліджень. Так у 
формалізованих бальних системах 
оцінювання результатів наукових 
досліджень під критерієм розуміють 
параметр, який хочуть виміряти. Критерієм 
є правило, згідно з яким виносять оцінку, 
вибір після вимірювання "критерій" – 
головний параметр" [11: 13]. Фахівець 
фізичної підготовки і спорту завжди має 
прогнозувати перебіг і результат фізичного 
виховання та спорту в військовій частині, 
своєчасно виявляти недоліки в фізичній 
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measures for their timely elimination.  
Thus, the diagnostic competence of 

future officers – specialists of physical 
training and sports in military units is a 
necessary component of their military 
professional competence as a military 
professional, providing an objective 
assessment of their results of physical 
training and readiness of different 
categories of military personnel in the 
military unit. 

Aim of the research – to determine 
and characterize the system of criteria for 
measuring the formation of diagnostic 
competence of future officers – specialists 
in physical training and sports of the 
Armed Forces of Ukraine in the process of 
professional training and to determine 
their indicators. 

Results and discussion. Diagnosing a 
phenomenon or process is considered to 
be the most difficult task of every 
scientific research, because the main 
requirement for research is the 
availability of reliable criteria and 
indicators for evaluating the experimental 
results obtained. The diagnostic activity of 
respondents to find out the physical 
preparedness and readiness of 
servicepersons under different conditions 
of military-professional activity is one of 
the manifestations of their 
implementation of their diagnostic 
function in military units (subunits). And 
diagnostic competence is a necessary 
component of their military-professional 
competence, the actualization of which 
ensures organization, planning, control, 
and evaluation of the obtained results of 
physical preparedness and readiness of 
various categories of servicemen in a 
military unit [18]. Consequently, to be a 
military professional and a specialist in 
physical education and sports, there 
should be a clear understanding of the 
fact that they should have diagnostic 
competence. 

Some researchers rightly believe that 
the results of the fight against the 
Russian invaders have revealed a number 
of problems in the system of military 
professional training of servicemen in 
general and in their training, in 
particular. Yes, it has been confirmed that 

підготовленості різних категорій 
військовослужбовців як військових 
професіоналів, оперативно з’ясовувати їх 
причини та організовувати відповідні 
заходи для їх своєчасного усунення.  

Таким чином, діагностувальна 
компетентність майбутніх офіцерів – 
фахівців фізичної підготовки і спорту в 
військових частинах – це необхідна 
складова їх військово-професійної 
компетентності як військового 
професіонала, що забезпечує об’єктивне 
оцінювання ними результатів фізичної 
підготовленості і готовності різних категорій 
військовослужбовців у військовій частині. 

Мета статті – визначити та 
охарактеризувати систему критеріїв 
вимірювання сформованості 
діагностувальної компетентності майбутніх 
офіцерів – фахівців фізичної підготовки і 
спорту ЗС України в процесі професійної 
підготовки та визначити їх показники. 

Виклад основного матеріалу. 
Діагностування будь-якого явища чи 
процесу вважається найскладнішим 
завданням кожного наукового дослідження, 
оскільки головною вимогою до дослідження 
є наявність надійних критеріїв і показників 
для оцінювання отриманих 
експериментальних результатів. 
Діагностувальна діяльність респондентів 
щодо з’ясування фізичної підготовленості та 
готовності військовослужбовців у різних 
умовах військово-професійної діяльності є 
однією із проявів реалізації ними своєї 
діагностувальної функції в військових 
частинах (підрозділах). А діагностувальна 
компетентність – це необхідна складова їх 
військово-професійної компетентності, 
актуалізація якої їм забезпечує організацію, 
планування, контролювання та оцінювання 
отриманих результатів фізичної 
підготовленості і готовності різних категорій 
військовослужбовців у військовій частині 
[18]. Відповідно, щоб бути військовим 
професіоналом і фахівцем у сфері фізичного 
виховання та спорту має бути чітке 
розуміння того факту, що вони мають 
володіти діагностувальною компетентністю.  

Окремі дослідники слушно вважають, що 
результати боротьби з російськими 
загарбниками виявили низку проблем у 
системі військово-професійної підготовки 
військовослужбовців взагалі та в фізичній їх 
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an important element of combat training 
of military units and units should be their 
contextual physical training. For this 
purpose, the respondents should have a 
formed diagnostic competence. This will 
make it possible to systematically find out 
the physical preparedness and readiness 
of both individual servicemen and military 
units (units) as a whole, as well as to 
analyze the dynamics of their changes 
over a certain period, to identify 
shortcomings and work out measures to 
eliminate them in the process of military-
professional or combat training. 
Accordingly, in order to form their ability 
to independently plan, practically think, 
predict the state and prospects of physical 
training of servicemen in a military unit, 
purposefully influence subordinates by 
their own positive example, as well as 
primarily for successful implementation of 
their job competences, it is necessary to 
purposefully form diagnostic competence 
as the basis for all types of activities to 
perform tasks on assignment.  

Consequently, it is necessary to 
purposefully form the respondents' 
diagnostic competence, which includes 
their values and motivation of diagnostic 
activity, diagnostic knowledge, abilities 
and skills, professionally important 
diagnostic qualities for its 
implementation, as well as the perception 
of oneself as a subject of diagnostic 
activity in the system of physical training 
and sports in the Armed Forces of 
Ukraine.  

The assessment of the levels of 
formation of military-professional 
competence of future officers is based on 
the corresponding criteria and indicators 
[8; 14]. In this regard, the logic of our 
study prompts us to define such criteria 
and indicators by which we can assess or 
measure the formation of respondents' 
diagnostic competence as one of the main 
results of their military-professional 
preparedness and readiness to implement 
job competences according to their official 
assignment. 

S.V. Honcharenko noted that 
measurement is the first important 
condition for correctness of any 
quantitative research: "When choosing 

підготовленості, зокрема. Так, 
підтверджено, що важливим елементом 
бойової підготовки військових підрозділів і 
частин має бути їх контекстна фізична 
підготовка. Для цього респонденти повинні 
мати сформовану діагностувальну 
компетентність. Це їм дозволить системно 
з’ясувати фізичну підготовленість і 
готовність як окремих військовослужбовців, 
так і військових підрозділів (частин) у 
цілому, а також проаналізувати динаміку їх 
змін за певний проміжок часу, виявити 
недоліки та відпрацювати заходи щодо їх 
усунення у процесі військово-професійної 
чи бойової підготовки. Відповідно, для 
формування їх здатності самостійно 
планувати, практично мислити, 
прогнозувати стан і перспективи фізичної 
підготовки військовослужбовців у 
військовій частині, цілеспрямовано 
впливати на підлеглих власним позитивним 
прикладом, а також насамперед для 
успішної реалізації ними своїх посадових 
компетенцій необхідно цілеспрямовано 
формувати діагностувальну компетентність 
як основу всіх видів діяльності для 
виконання завдань за призначенням. 

Отже, необхідно цілеспрямовано 
формувати у респондентів діагностувальну 
компетентність, яка включає їх цінності та 
мотивацію діагностувальної діяльності, 
діагностувальні знання, вміння та навички, 
професійно важливі діагностувальні якості 
для її здійснення, а також сприйняття 
самого себе суб’єктом діагностувальної 
діяльності в системі фізичної підготовки та 
спорту в ЗС України.  

Оцінювання рівнів сформованості 
військово-професійної компетентності 
майбутніх офіцерів здійснюється на основі 
відповідних критеріїв і показників [8; 14]. У 
зв’язку з цим логіка нашого дослідження 
підштовхує нас до визначення таких 
критеріїв і показників, за якими можна 
оцінювати чи вимірювати сформованість 
діагностувальної компетентності 
респондентів як одного з основних 
результатів їх військово-професійної 
підготовленості та готовності до реалізації 
посадових компетенцій за посадовим 
призначенням.  

С.У. Гончаренко зазначав, що 
вимірювання становить першу важливу 
умову коректності будь-якого кількісного 
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one or another method to measure the 
results of pedagogical research, focus on 
quality criteria of pedagogical 
measurements: objectivity, reliability, 
validity, accuracy". [4: 237]. He believed 
that the problem of measurement in 
pedagogy is complicated by the fact that 
many variables of the pedagogical process 
cannot be directly observed and measured 
(for example, the degree of complexity of 
the teaching material, the process of 
students' knowledge transition, the 
effectiveness of didactic, methodological, 
or educational impact, etc.) [4: 234]. 
Accordingly, measurement in pedagogy 
occurs through the allocation of criteria 
and indicators of assessment, for 
example, a certain type of competence, as 
well as according to the appropriate 
diagnostic tools. Such a benchmark in 
pedagogical research is usually 
considered to be a criterion. 

According to scientists, "in a general 
sense, the criterion is an important and 
defining attribute of officers' professional 
competence, characterizing its main 
qualitative aspects, manifestations and 
simultaneously the essence. We believe 
that the criteria allow us to determine 
both the content of officers' professional 
competence and the actual state of its 
development at different stages of 
measurement and find out its dynamics 
in a particular officer and a group of 
officers during a certain period of service 
activity" [16: 166]. 

We must always remember that 
evaluation criteria and indicators are 
based on the principles of impartiality, 
fairness, transparency, objectivity, 
openness, and most importantly, 
contextuality, which allows researchers to 
achieve objectivity in implementing their 
diagnostic function. Therefore, it is 
necessary to clarify the content of the 
concepts of "criterion" and "indicator". 
"Criterion" comes from the Greek 
"kriterion" – the ability to discern; a 
means of judgment, a measure. According 
to the Large Explanatory Dictionary of the 
Ukrainian language "criterion" – the basis 
for assessing the definition or 
classification of something; a measure [2: 
587]. "Indicator" – evidence, proof, sign of 

дослідження: "Вибираючи ті чи інші методи 
вимірювання результатів педагогічного 
дослідження, орієнтуйтеся на критерії 
якості педагогічних вимірювань: 
об’єктивність, надійність, валідність, 
точність" [4: 237]. Він вважав, що проблема 
вимірювання в педагогіці ускладнюється 
тим, що багато змінних педагогічного 
процесу безпосередньо не можна 
спостерігати й вимірювати (наприклад, 
ступінь складності навчального матеріалу, 
процес переходу знань учнів, ефективність 
дидактичного, методичного чи виховного 
впливу тощо) [4: 234]. Відповідно, 
вимірювання в педагогіці відбувається 
шляхом виокремлення критеріїв і 
показників оцінювання, наприклад, 
певного виду компетентності, а також 
згідно зі відповідним діагностувальним 
інструментарієм. Таким еталоном у 
педагогічних дослідженнях прийнято 
вважати критерій. 

На думку науковців, "в загальному 
розумінні критерій – це важлива й 
визначальна ознака професійної 
компетентності офіцерів, що характеризує 
основні її якісні аспекти та прояви й 
водночас і сутність, оскільки він у найбільш 
загальному вигляді формує її "контур" і 
прояви. Вважаємо, що критерії дають змогу 
визначати як зміст професійної 
компетентності офіцерів та актуальний стан  
її розвиненості на різних етапах 
вимірювання, так і з’ясувати її динаміку в 
конкретного офіцера та групи офіцерів 
протягом певного часу службової  
діяльності" [16: 166].  

Потрібно завжди пам’ятати, що критерії 
та показники оцінювання ґрунтуються на 
принципах неупередженості, 
справедливості, прозорості, об’єктивності, 
відкритості та найголовніше – 
контекстності, що дозволяє дослідникам 
досягти об’єктивності при реалізації своєї 
діагностувальної функції. А тому, потребує 
з’ясування змісту понять "критерій" і 
"показник". "Критерій" походить від 
грецького "kriterion" – здатність 
розрізнення; засіб судження, мірило. 
Відповідно до великого тлумачного 
словника української мови "критерій" – 
підстава для оцінки визначення або 
класифікації чогось; мірилом [2: 587]. 
"Показник" – свідчення, доказ, ознака чого-
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something. Clear evidence of the results of 
some work, some process; data on 
achievements in something [2: 1024]. 

In the pedagogical theory under the 
concept "criterion" understand an 
objective sign by means of which the 
comparative estimation of the 
corresponding phenomenon concerning 
which research was carried out, or a set 
of such phenomena subject to estimation 
is carried out [6]. S.V. Honcharenko 
defined "criteria" as "an attribute on the 
basis of which something is estimated; a 
measure" [4: 245]. Only through 
appropriate criteria it is possible to draw 
conclusions, to calculate the results of the 
whole pedagogical process and its 
individual results. In the dictionary 
"Pedagogical Education" the concept 
"criterion" is defined as a means of 
reasoning, an attribute on the basis of 
which determination or classification of 
something is made, a measure of 
evaluation [10: 154]. 

The system of international ISO 
standards defines a criterion as a 
measure of reflecting the integrity of the 
object properties, ensuring its existence; 
methodological tools of education quality 
management; ideal sample, reflecting the 
highest, perfect level of the phenomenon 
under study; means of choosing or 
measuring alternatives [5]. Such an 
evaluation criterion makes it much easier 
and faster to manage a certain 
pedagogical phenomenon and objectively 
evaluate the results obtained. An 
indicator is a part or component of the 
criterion that measures a certain available 
for observation, accounting and recording 
of psychological and pedagogical 
manifestation of a particular studied 
pedagogical phenomenon. Characteristics 
of the criterion directly depends on the 
object and subject of research. In turn, for 
each criterion must be defined indicators 
that characterize the properties of the 
subject under study, and in our case - 
diagnostic competence of respondents. 
The indicator must be necessarily 
specific, which allows it to be specified as 
a part of the criterion and capable of 
practical application in diagnostic 
procedures, and the results obtained with 

небуть. Наочні дані про результати якоїсь 
роботи, якогось процесу; дані про 
досягнення в чому-небуть [2: 1024].  

У педагогічній теорії під поняттям 
"критерій" розуміють об’єктивну ознаку, за 
допомогою якої здійснюється порівняльне 
оцінювання відповідного явища, щодо 
якого було проведено дослідження, або 
сукупність таких явищ, що підлягають 
оцінюванню [6]. С.У. Гончаренко визначав 
"критерії" як "ознаку, на основі якої 
здійснюється оцінка буть-чого; мірило" [4: 
245]. Тільки за допомогою відповідних 
критеріїв можна робити висновки, 
підраховувати результати як усього 
педагогічного процесу, так і окремих його 
результатів. У словнику "Педагогічна освіта" 
поняття "критерій" визначається як засіб 
міркування, ознака, на основі якої 
проводиться визначення або класифікація 
чого-небудь, мірило оцінки [10: 154].  

Система міжнародних стандартів ISO 
визначає критерій як міру відбиття 
цілісності властивостей об’єкта, що 
забезпечує його існування; методологічний 
інструментарій управління якістю освіти; 
ідеальний зразок, що відображає вищий, 
досконалий рівень досліджуваного явища; 
засіб вибору або виміру альтернатив [5]. 
Такий критерій оцінювання дає можливість 
значно легше і швидше управляти певним 
педагогічним явищем і об’єктивно 
оцінювати отримані результати. Показник – 
це частина чи складова критерію, який 
вимірює певний доступний для 
спостереження, обліку й фіксування 
психолого-педагогічний прояв конкретного 
досліджуваного педагогічного явища. 
Характеристика критерію безпосередньо 
залежить від об’єкта та предмета 
дослідження. У свою чергу, для кожного 
критерію мають бути визначені показники, 
які характеризують властивості 
досліджуваного предмета, а в нашому 
випадку – діагностувальну компетентність 
респондентів. Показник має бути 
обов’язково конкретним, що дозволяє його 
конкретизувати як складову чи частину 
критерію і здатним до практичного 
застосування у діагностувальних 
процедурах, а отримані за його допомогою 
результати мають бути доступними для 
спостереження й обліку для всіх науковців, 
які цікавляться досліджуваним психолого-
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its help must be available for observation 
and accounting for all scientists 
interested in the studied pedagogical 
phenomenon [17]. 

So, in general, the criterion in our 
study is a measure by which the degree of 
achievement of research goals is assessed, 
the integrated manifestation of which is 
the formation of diagnostic competence of 
respondents. The concept of "indicator" in 
its volume is less in relation to "criterion". 
The indicator must necessarily be with 
specific manifestations, allowing to specify 
the content of each criterion. Accordingly, 
with one criterion can be several 
indicators. We believe that criteria and 
indicators are necessary to measure the 
formation of the respondents' diagnostic 
competence, by which it is possible to find 
out its formation at different stages of 
their military-professional and 
professional training. In this regard, the 
highlighted criteria should be unbiased 
and include attributes of their diagnostic 
competence. Accordingly, based on taking 
into account the specifics of their 
military-professional and special 
activities, it is advisable to determine a 
clear number of criteria and indicators to 
assess the formation of diagnostic 
competence as future specialists in 
physical training and sports. According to 
the components of their diagnostic 
competence that we have justified – value-
motivational, cognitive, methodical, 
individual-psychic, subjective – it is 
advisable to determine the appropriate 
criteria for assessing their formation. 

Based on the goals, objectives, content, 
specificity, features, functions and results 
of military-professional and professional 
activities of respondents – future chiefs of 
physical training and sports of military 
units, respectively, the specificity of their 
professional activities, we selected a list of 
criteria and indicators to assess the 
formation of their diagnostic competence 
value-motivational (set of values and 
motivations of diagnostic activity), 
intellectual (theoretical and practical 
knowledge of their diagnostic competence), 
procedural (mastery of methodological 
techniques, methods, techniques and 
means of diagnosis), psychological 

педагогічним явищем [17].  
Отже, у загальному вигляді критерій у 

нашому дослідженні – це мірило, за 
допомогою якого оцінюється ступінь 
досягнення дослідницьких цілей, 
інтегрованим проявом якого є 
сформованість діагностувальної 
компетентності респондентів. Натомість 
поняття "показник" за своїм обсягом вужче 
ніж поняття "критерій". Показник має бути 
обов’язково з конкретними проявами, що 
дозволить конкретизувати зміст кожного 
критерію. Відповідно, при одному критерію 
може бути декілька показників. Вважаємо, 
що критерії і показники необхідні для 
вимірювання сформованості 
діагностувальної компетентності 
респондентів, за якими можна з’ясувати її 
сформованість на різних етапах їх 
військово-професійної та фахової видів 
підготовки. У зв’язку з цим виокремлені 
критерії мають бути неупередженими і 
включати ознаки їх діагностувальної 
компетентності. Відповідно, на основі 
урахування специфіки їх військово-
професійної та особливо фахової діяльності 
доцільно визначити чітку кількість 
критеріїв і показників оцінювання 
сформованості діагностувальної 
компетентності як майбутніх фахівців 
фізичної підготовки і спорту. Відповідно до 
обґрунтованих нами компонентів їх 
діагностувальної компетентності – ціннісно-
мотиваційного, когнітивного, методичного, 
індивідуально-психічного, суб’єктного – 
доцільно визначити відповідні критерії 
оцінювання їх сформованості. 

Нами на основі врахування цілей, 
завдань, змісту, специфіки, особливостей, 
функцій і результатів військово-професійної 
та фахової діяльності респондентів – 
майбутніх начальників фізичної підготовки 
і спорту військових частин, відповідно 
специфіки їх фахової діяльності 
виокремлено перелік критеріїв і показників 
оцінювання сформованості їх 
діагностувальної компетентності – ціннісно-
мотиваційний (комплекс цінностей і 
мотивацій діагностувальної діяльності), 
інтелектуальний (теоретичні та практичні 
знання щодо своєї діагностувальної 
діяльності), процесуальний (володіння 
методичними прийомами, методами, 
методиками та засобами діагностування), 
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(communicativeness, integrity, tolerance, 
objectivity) and reflexive (perception of 
oneself as a subject of diagnostic activity). 
For each criterion, respectively, the 
indicators of measuring the formation of a 
specific component of diagnostic 
competence of the respondents in the 
process of their professional training (table 
1). 

They allow you to measure it by 
components, respectively find out the 
diagnostic preparedness, ability and 
readiness of the subjects to solve the 
diagnostic function in the military unit in 
accordance with the functional 
responsibilities as a subject of 
professional activity. 

психологічний (комунікативність, 
принциповість, толерантність, 
об’єктивність) і рефлексивний (сприйняття 
себе як суб’єкта діагностувальної 
діяльності). Для кожного критерію 
відповідно підібрані показники 
вимірювання сформованості конкретного 
компонента діагностувальної 
компетентності респондентів у процесі їх 
професійної підготовки (табл. 1). Вони 
дають можливість її виміряти по 
компонентах, відповідно з’ясувати 
діагностувальну підготовленість, здатність і 
готовність досліджуваних вирішувати 
діагностувальну функцію у військовій 
частині згідно зі функціональними 
обов’язками як суб’єкта фахової діяльності. 

Table 1 
Basic criteria and indicators for measuring the formation of diagnostic 

competence of future officers - specialists in physical training and sports 
 

Comp
onents 

Measur
ement 

criteria 
Measurement parameters Methods of measurement 

V
a
lu

e-
m

ot
iv

a
ti

on
a
l 

V
a
lu

e-
m

ot
iv

a
ti

on
a
l 

Diagnostic values 
S. Bubnov method "Diagnosis 
of the real structure of personal 
value orientations" 

Diagnostic motivation 

Methodology of K. Zamfer, 
modified by A. Rean 
"Diagnostics of motivation of 
professional activity" 

Diagnostic values 
and motivation 

Author's Questionnaire 

C
og

n
it

iv
e 

In
te

ll
ec

tu
al

 

Special diagnostic knowledge 
in physical training and sports 
in the Armed Forces of 
Ukraine 

Author's methodology. Test to 
determine the levels of 
knowledge of respondents of the 
Instruction on physical training 
in the system of the Ministry of 
Defense of Ukraine 

Theoretical and practical 
knowledge in diagnosing 
physical preparedness and 
readiness of servicemen 

Author's methodology. Test to 
determine the levels of 
theoretical and practical 
knowledge on the diagnosis of 
physical preparedness and 
readiness of servicemen 

Methodological knowledge of 
methods, techniques, 
techniques and tools for 
diagnosing physical 
preparedness and readiness of 
servicemen 

Author's methodology. Test on 
methods, techniques, 
techniques and tools for 
determining the levels of 
knowledge formation by means 
of diagnosing the physical 
preparedness and readiness of 
servicemen 

d o l oo c e d u rDiagnostic skills and abilities Author's Methodology 
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in physical training and sports 
of servicemen 

"Diagnostic Skills and Skills in 
Physical Training and Sports of 
Servicemen" 

Diagnostic skills and ability to 
use methods, techniques, and 
techniques to assess physical 
preparedness and readiness of 
servicemen 

The Cooper test is a test of the 
physical fitness of the human 
body. 
Quasi-professional situations to 
find out practical diagnostic 
skills and abilities to apply 
methods, techniques, and 
techniques to assess the 
physical preparedness and 
readiness of servicemen 

Methodological skills and 
abilities to use means of 
diagnosing physical 
preparedness and readiness of 
servicemen 

Author's methodology. Test to 
understand the formation of 
skills and abilities to use means 
of diagnosing physical 
preparedness and readiness of 
servicemen 

In
d
iv

id
u

a
l 
P
sy

ch
ol

og
ic

a
l 

P
sy

ch
ol

og
ic

a
l 
 

Communicativeness 
Methodology "Communicative 
and Organizational Abilities" by 
V. Sinyavsky and B. Fedorishin 

Principledness 
Knowledge Acquisition 
Orientation Methodology 
(E.P. Ilyin, N.A. Kurdyukova) 

Tolerance 
Express questionnaire 
"Tolerance Index" 

Objectivity 

Test-questionnaire "Study of 
subjective control" by 
E.F. Bazhin on the basis of the 
J. Rotter control scale 

S
u

b
je

ct
 

R
ef

le
xi

ve
 

Subjectivity 

M. Shchukina method 
"Assessment of the level of 
development of personality 
subjectivity". 

Accountability 
Test questionnaire. 
Responsibility Test 

Self-Assessment 
Test questionnaire. Dembo-
Rubinstein Personality Self-
Assessment Methodology 

Reflexivity 
Methodology of A. Karpov 
"Evaluation of reflexivity" 

 
Value-motivational criterion, the 

content of which consists of the 
following indicators: diagnostic values 
and motivation. This criterion is one of 
the key ones in the diagnostic activity, 
because it includes a set of conscious 
values, motives and motivation of the 
respondents in the sphere of physical 
training and sports in the Armed Forces 

Ціннісно-мотиваційний критерій, зміст 
якого складають такі показники: 
діагностувальні цінності і мотивація. Цей 
критерій є одним із ключових у 
діагностувальній діяльності, бо включає 
сукупність усвідомлених цінностей, мотивів 
і мотивації респондентів у сфері фізичної 
підготовки і спорту в ЗС України [18]. Це 
відповідає тим фактам, що цінності 
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of Ukraine [18]. This corresponds to the 
facts that values form the most 
important thing for each of them as a 
social, professional and professional 
subject – their attitude to the world, to 
other people, to things, and most 
importantly – to professional, including 
directly to diagnostic activity and himself 
as a subject of diagnostic activity in the 
military unit. These are the values that 
guide them as subjects of professional 
activity to make this or that decision as 
an organizer of physical training and 
sports of servicemen in a military unit. 

Diagnostic values. The aspiration to 
realize oneself in diagnostic activity, 
value purposeful aspiration for 
continuous development and self-
development as a physical culture and 
sport professional, the desire to work 
diligently with military personnel as an 
organizer of physical culture and sport, 
including as a diagnostician [18]. The 
value basis is the service to their state 
and the people of Ukraine as a military 
professional and a specialist of physical 
training and sports. All this is 
determined by the formed system of 
diagnostic values. The chief of physical 
training and sports should always be 
principled regardless of circumstances, 
be guided by ideals and values, which 
determines the point of view in the 
structure of his diagnostic activity. 
Values determine his attitude toward the 
world and military professional sphere, 
personnel, other servicemen, military 
professional activity and himself as a 
specialist of physical training and 
sports, and most importantly, toward 
diagnostic activity. Striving to master the 
latest diagnostic knowledge for the 
objective realization of the diagnostic 
function as a professional of physical 
culture and sport in the troops. 

In order to study the value-
motivational component we define a 
value-motivational criterion containing 
such an indicator as diagnostic values. 
We chose the methodology S.S. Bubnov 
Diagnosis of the real structure of 
personal value orientations, the 
advantage of which is to determine the 
implementation of diagnostic value 

формують найголовніше для кожного з них, 
як соціального, професійного та фахового 
суб’єкта – їх ставлення до світу, до інших 
людей, до речей, до професійної та 
найголовніше – до фахової, у тому числі й 
безпосередньо до діагностувальної 
діяльності та до самого себе як до суб’єкта 
діагностувальної діяльності в військовій 
частині. Це ті цінностями, якими керуються 
вони як суб’єкти фахової діяльності, щоб 
прийняти те чи інше рішення як 
організатору фізичної підготовки та спорту 
військовослужбовців в військовій частині.  

Діагностувальні цінності. Прагнення 
реалізовувати себе у діагностувальній 
діяльності, ціннісне цілеспрямоване 
прагнення до постійного розвитку та 
саморозвитку як професіонала фізичної 
культури і спорту, бажання сумлінно 
працювати з військовослужбовцями як 
організатора фізичної культури і спорту, в 
тому числі як діагност [18]. Ціннісною 
підвалиною є служіння своїй державі та 
народу України як військовому 
професіоналу та фахівцю фізичної 
підготовки та спорту. Все це визначається 
сформованою системою діагностувальних 
цінностей. Начальник фізичної підготовки і 
спорту має бути завжди принциповим 
незалежно від обставин, керуватися 
ідеалами та цінностями, що визначає точку 
зору в структурі його діагностувальної 
діяльності. Цінності визначають його 
ставлення до світу та військової 
професійної сфери, до особового складу, 
інших військовослужбовців, до військово-
професійної діяльності і до самого себе як 
до фахівця фізичної культури і спорту, а 
також найголовніше – до діагностувальної 
діяльності. Прагнення оволодіти новітніми 
діагностувальними знаннями для 
об’єктивної реалізації діагностувальної 
функції як професіоналу фізичної культури 
і спорту в військах.  

З метою дослідження ціннісно-
мотиваційного компонента визначаємо 
ціннісно-мотиваційний критерій, який 
містить такий показник як діагностувальні 
цінності. Нами була обрана методика 
С.С. Бубнова "Діагностика реальної 
структури ціннісних орієнтацій 
особистості", перевагою якої є визначення 
реалізації діагностувальних ціннісних 
орієнтацій респондентів у реальних умовах 
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orientations of respondents in the real 
conditions of their life. It gives an 
opportunity to investigate whether they 
really have aspiration to realize 
themselves in the diagnostic activity as 
chiefs of physical culture and sports in 
the Armed Forces of Ukraine. 

Diagnostic motivation. Motive is a form 
of manifestation of human need, it is an 
impetus to activity, a response to what it 
is for. The chain of communication in 
this process is as follows: Need, Motive, 
Activity". [1: 39]. The officer as a 
professional of physical culture and 
sports and as a subject of professional 
activity should always be motivated to 
achieve the best results of military-
professional and professional activity. 
The motivated future officer sometimes 
surpasses, as a rule, the efficiency of 
activity of his colleagues, probably more 
capable, but less motivated, than he 
himself. If this component is formed, all 
the others are formed quite consciously 
and quickly. Accordingly, in our study, 
the main goal is to find out the motives 
and goals of diagnostic activity for future 
officers – specialists in physical training 
and sports. It will be done by means of a 
technique of K. Zamer in modification of 
A. Rean "Diagnosis of motivation of 
professional activity".  

So, the main indicators of the value-
motivational criterion are values and 
motivation of diagnostic activity of future 
officers – specialists in physical training 
and sports, which constitute the value-
motivational basis for the formation and 
development of their diagnostic 
competence as subjects of diagnostic 
activity in the military unit. 

The intellectual criterion of 
measuring the formation of the 
respondents' diagnostic competence 
includes the system of their knowledge 
on their diagnostic activity and practical 
knowledge on the problems of physical 
preparedness and readiness of different 
categories of servicemen; knowledge of 
diagnostic techniques; knowledge of 
means and methods of pedagogical 
management and their application in 
diagnostic activity [18]. 

Characteristics of the criterion. 

їх життєдіяльності. Вона дає можливість 
досліджувати, чи дійсно в них є прагнення 
реалізувати себе у діагностувальній 
діяльності як начальників фізичної 
культури і спорту; чи є цінності до 
постійного розвитку та саморозвитку як 
професіонала фізичної культури і спорту в 
ЗС України. 

Діагностувальна мотивація. "Мотив є 
формою прояву потреби людини, це 
спонукання до діяльності, відповідь на те, 
заради чого вона відбувається. Ланцюжок 
зв’язку в цьому процесі такий: Потреба, 
Мотив, Діяльність" [1: 39]. Офіцер як 
професіонал фізичної культури і спорту та 
як суб’єкт фахової діяльності завжди має 
бути вмотивований до досягнення кращих 
результатів у військово-професійній і 
фаховій діяльності. Вмотивований 
майбутній офіцер іноді перевершує, як 
правило, за ефективністю діяльності своїх 
колег, можливо більш здатних, але менш 
вмотивованих чим ніж він сам. При 
сформованості цього компонента всі інші 
формуються достатньо усвідомлено та 
швидко. Відповідно, у нашому дослідженні 
основна мета – це з’ясування мотивів і 
цілей щодо діагностувальної діяльності для 
майбутніх офіцерів – фахівців фізичної 
підготовки і спорту. Це буде зроблено за 
допомогою методики К. Замфіра в 
модифікації А. Реана "Діагностика 
мотивації професійної діяльності". У 
нашому дослідженні застосовуємо для 
діагностування мотивації діагностувальної 
діяльності.  

Отже, основними показниками ціннісно-
мотиваційного критерію є цінності та 
мотивація діагностувальної діяльності 
майбутніх офіцерів – фахівців фізичної 
підготовки і спорту, які складають 
ціннісно-мотиваційну підвалину 
формування та розвитку їх 
діагностувальної компетентності як 
суб’єктів діагностувальної діяльності в 
військовій частині. 

Інтелектуальний критерій вимірювання 
сформованості діагностувальної 
компетентності респондентів включає систему 
їх знань щодо своєї діагностувальної діяльності 
та практичні знання з проблем фізичної 
підготовленості та готовності різних категорій 
військовослужбовців; знання діагностувальних 
методик; знання засобів і методів 
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Special diagnostic knowledge in the 
sphere of physical training and sports in 
the Armed Forces of Ukraine is the first 
indicator of this criterion. It makes it 
possible to find out whether the 
respondents have the diagnostic 
knowledge necessary for each specialist 
of physical training and sport to 
implement the diagnostic function in the 
service activity. It is important to have 
diagnostic knowledge according to the 
Instruction for physical training in the 
system of the Ministry of Defense of 
Ukraine because it ensures their 
professional ability to effectively perform 
tasks according to the position they 
occupy (military specialties). Includes 
managerial, organizational, and 
educational knowledge in the process of 
implementing the diagnostic function. 

Consequently, to determine the levels 
of general diagnostic knowledge we will 
use the author's test to determine the 
levels of knowledge of the studied 
Instruction on physical training in the 
system of the Ministry of Defense of 
Ukraine. 

The second indicator is theoretical and 
practical knowledge in diagnosing the 
physical preparedness and readiness of 
servicepersons in general and of specific 
age categories and military positions, 
which ensures specificity and 
contextuality in the respondents' 
implementation of the diagnostic 
function. First, they should have 
practical diagnostic contextual 
knowledge pertaining to a certain kind 
and type of troops and various official 
and age categories of servicemen. For 
this purpose, we plan to use the author's 
methodology, a test to determine the 
levels of formation of theoretical and 
practical knowledge investigated in 
diagnosing the physical preparedness 
and readiness of servicepersons. 

The third indicator is knowledge of 
methods, techniques, techniques, and 
tools for diagnosing physical fitness and 
readiness of servicemen. First, they need 
to know the methods of diagnosing 
physical fitness and readiness of 
servicemen, and have practical 
knowledge of the application of methods, 

педагогічного менеджменту та їх застосування 
в діагностувальній діяльності [18].  

Показники критерію.  
Фахові діагностувальні знання в сфері 

фізичної підготовки і спорту в ЗС України є 
першим показником цього критерію. Він 
дає можливість з’ясувати сформованість 
діагностувальних знань у респондентів, які 
необхідні кожному фахівцю фізичної 
підготовки і спорту для реалізації 
діагностувальної функції в службовій 
діяльності. Мати діагностувальні знання 
щодо Інструкції з фізичної підготовки в 
системі МО України важливо, оскільки це 
забезпечує їх фахову здатність ефективно 
виконувати завдання за призначенням 
відповідно до займаних посад (військових 
спеціальностей). Включає також 
управлінські, організаторські та виховні 
знання в процесі реалізації діагностувальної 
функції.  

Отже, для визначення рівнів загальних 
діагностувальних знань 
використовуватимемо авторський тест на 
визначення рівнів знань досліджуваних 
Інструкції з фізичної підготовки в системі 
МО України. 

Другий показник – це теоретичні та 
практичні знання у сфері діагностування 
фізичної підготовленості та готовності 
військовослужбовців взагалі та конкретних 
вікових категорій і військових посад, що 
забезпечує конкретність і контекстність 
реалізації діагностувальної функції 
респондентами. Насамперед вони повинні 
мати практичні діагностувальні контекстні 
знання, які стосуються певного роду та 
виду військ, різних посадових і вікових 
категорій військовослужбовців. Для цього 
плануємо використовувати авторську 
методику – тест на визначення рівнів 
сформованості теоретичних і практичних 
знань досліджуваних щодо діагностування 
фізичної підготовленості та готовності 
військовослужбовців.  

Третій показник – знання методів, 
методичних прийомів, методик і засобів 
діагностування фізичної підготовленості 
та готовності військовослужбовців. 
Насамперед їм необхідно знати методики 
діагностування фізичної підготовленості та 
готовності військовослужбовців, мати 
практичні знання щодо застосовування 
методів, методичних прийомів і засобів їх 
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techniques and means of diagnosing 
them. This knowledge is extremely 
necessary for a specialist in physical 
training and sport, which should be 
supported by knowledge of the principles 
and regularities of teaching, organization 
of physical training of different 
categories of military men; knowledge of 
the main pedagogical approaches, 
methods and techniques for the 
implementation of their diagnostic 
competence as the head of physical 
training and sport in the troops; 
knowledge of special motor skills, 
applied skills and abilities essential for 
ensuring physical fitness and readiness 
of military men. To find them out, the 
author's methodology will be applied – a 
test to determine the levels of formation 
of the respondents' knowledge system on 
their diagnostic activity and practical 
methodological knowledge of methods, 
methodological techniques, techniques 
of diagnosing physical preparedness and 
readiness of servicemen. 

Particularly important is practical 
knowledge regarding the means of 
diagnosing physical fitness and 
readiness of servicepersons. Know what 
means to use to diagnose physical 
fitness and readiness of servicepersons, 
all that (a multitude of means) that are 
used to solve the diagnostic tasks at 
hand. Means may be natural, technical, 
verbal, motor, etc. Accordingly, the 
means can be generally different objects 
for use and exercises. We will use the 
author's methodology – a test to 
determine the levels of practical 
knowledge of using the means for 
diagnosing physical preparedness and 
readiness of servicemen. 

The procedural criterion of assessing 
the formation of the respondents' 
diagnostic competence includes their 
practical mastery of methods, 
techniques, methodological methods and 
means of pedagogical diagnosis of 
physical fitness and readiness of various 
categories of servicemen. This criterion 
is the most complex since such 
diagnosis is carried out in order to check 
the assimilation and mastery of the 
studied practical diagnostic skills and 

діагностування. Ці знання вкрай необхідні 
фахівцю фізичної підготовки і спорту, які 
мають бути підкріплені  знаннями 
принципів і закономірностей навчання, 
організації фізичної підготовки різних 
категорій військовослужбовців; знання 
основних педагогічних підходів, методик і 
методів щодо реалізації своєї 
діагностувальної компетенції як начальника 
фізичної підготовки і спорту у військах; 
знання спеціальних рухових умінь, 
прикладних навичок і вмінь, які є 
найважливішими для забезпечення 
фізичної підготовленості та готовності 
військовослужбовців. Для їх з’ясування 
застосовуватиметься авторська методика – 
тест на визначення рівнів сформованості 
системи знань респондентів щодо своєї 
діагностувальної діяльності та практичні 
методичні знання щодо методів, 
методичних прийомів, методик 
діагностування фізичної підготовленості та 
готовності військовослужбовців.   

Особливо важливими є практичні знання 
щодо засобів діагностування фізичної 
підготовленості та готовності 
військовослужбовців. Знати, якими 
засобами користуватися для діагностування 
фізичної підготовленості та готовності 
військовослужбовців, усе те (безліч засобів), 
що використовується для вирішення 
поставлених діагностувальних завдань. 
Засоби можуть бути природними, 
технічними, словесними, руховими та ін. 
Відповідно, засобами можуть бути взагалі 
різні предмети для вжитку і фізичні 
вправи. Нами застосовуватиметься 
авторська методика – тест на визначення 
рівнів сформованості практичних знань 
щодо використання засобів діагностування 
фізичної підготовленості та готовності 
військовослужбовців. 

Процесуальний критерій оцінювання 
сформованості діагностувальної 
компетентності респондентів включає 
практичне володіння ними методами, 
методиками, методичними прийомами та 
засобами педагогічного діагностування 
фізичної підготовленості та готовності 
різних категорій військовослужбовців. Цей 
критерій найскладніший, оскільки таке 
діагностування проводиться з метою 
перевірки засвоєння та володіння 
досліджуваними практичними 
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abilities in the sphere of physical culture 
and sports in the Armed Forces of 
Ukraine [18]. 

Characteristics of the procedural 
criterion. 

Professional diagnostic skills and 
abilities in the field of physical training 
and sports of military personnel are 
extremely necessary for a future 
specialist in physical training and 
sports. He/she must be diagnostically 
prepared and ready for the practical 
implementation of the diagnostic 
function as a subject of professional 
activity in the military unit. The use of 
diagnostic skills and abilities in 
professional activity in accordance with 
the Instruction on Physical Training in 
the system of the Ministry of Defense of 
Ukraine is extremely necessary. It is 
necessary for the respondents to master 
the general diagnostic skills and abilities 
necessary in the Armed Forces of 
Ukraine. 

The author's methodology "Diagnostic 
skills and abilities of the future officer in 
the sphere of physical training and 
sports of servicemen" will be used for 
evaluation. 

The second indicator is diagnostic 
skills and abilities to apply methods, 
methodological techniques, and 
techniques to assess the physical 
preparedness and readiness of 
servicepersons. This indicator implies 
diagnostic skills and abilities to apply 
methods, techniques, and procedures for 
assessing the physical preparedness and 
readiness of servicepersons. It is 
necessary to check, on the one hand, the 
assimilation and mastery of methods, 
techniques and receptions by the 
respondents, and, on the other hand, 
their acquisition of theoretical and 
practical diagnostic skills and abilities in 
the sphere of physical culture and sports 
in the Armed Forces of Ukraine. 

The Cooper test will be used to 
diagnose them. "Physical fitness of the 
human body", which is used to assess 
the physical condition of the body. The 
test consists of a 12-minute run. The 
distance run is recorded, and 
conclusions are made based on this 

діагностувальними навичками та вміннями 
в сфері фізичної культури та спорту в ЗС 
України [18].  

Показники процесуального критерію.  
Фахові діагностувальні навички та 

вміння в сфері фізичної підготовки і спорту 
військовослужбовців, які вкрай необхідні 
майбутньому фахівцю фізичної підготовки і 
спорту. Він має бути діагностувально 
підготовленим і готовим до практичної 
реалізації діагностувальної функції як 
суб’єкту фахової діяльності в військовій 
частині. Використовувати у фаховій 
діяльності діагностувальні навички та 
вміння відповідно до Інструкції з фізичної 
підготовки в системі МО України є вкрай 
необхідним. Він необхідний для з’ясування 
засвоєння та оволодіння респондентами 
загальних діагностувальних фахових 
навичок і вмінь, які необхідні в ЗС України. 

Для оцінювання буде використовуватися 
авторська методика "Діагностувальні 
навички та вміння майбутнього офіцера в 
сфері фізичної підготовки і спорту 
військовослужбовців". 

Другий показник – діагностувальні 
навички та вміння щодо застосовування 
методів, методичних прийомів і методик 
оцінювання фізичної підготовленості та 
готовності військовослужбовців. Їх 
сформованість передбачає наявність 
діагностувальних вмінь і навичок щодо 
застосування методів, методичних 
прийомів і методик оцінювання фізичної 
підготовленості та готовності 
військовослужбовців. Він необхідний для 
перевірки, з одного боку, засвоєння та 
оволодіння респондентами методиками, 
методами та прийомами, та з іншого – 
набуття ними теоретичних і практичних 
діагностувальних навичок і вмінь у сфері 
фізичної культури та спорту в ЗС України.  

Для їх діагностування 
застосовуватиметься тест "Купера" – 
"Фізична підготовленість організму 
людини", який використовується для 
оцінювання фізичного стану організму. 
Тест полягає в 12-хвилинному бігові. 
Пройдена відстань фіксується, і на основі 
цих даних робляться висновки. Під час 
виконання тесту задіюється 2/3 мʼязової 
маси. Дані навантаження впливають не 
лише на мʼязовий апарат, але і на серцево-
судинну і дихальну.  
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data. The test involves 2/3 of the muscle 
mass. These loads affect not only the 
muscular apparatus, but also the 
cardiovascular and respiratory 
apparatus. 

The author's quasi-professional 
situations will be used to clarify the 
formation of specific diagnostic skills 
and abilities. 

The third indicator is the 
methodological skills and abilities to 
apply the means of diagnosing physical 
preparedness and readiness of 
servicemen. The development of these 
skills and abilities implies, firstly, 
successful mastery of the studied 
modern and traditional means of 
physical training and sports of 
servicemen; secondly, creative ability to 
contextually apply the diagnostic 
purpose to find out the physical 
preparedness and readiness of a 
particular category of servicemen. 

For this purpose, the author's 
methodology will be applied – a test to 
find out the formation of skills and 
abilities to use the means of physical 
preparedness and readiness of 
servicemen for diagnostic purposes. 

The psychological criterion of 
assessing the formation of the 
respondents' diagnostic competence 
includes professionally important 
diagnostic qualities of the respondent as 
future officers [18]. This criterion is 
important because it is necessary to 
analyze their emotional and mental 
state, since these qualities have a direct 
impact on the respondent's professional 
ability to perform successful diagnostic 
activities in physical education and sport 
with servicemen. 

Characteristics of the criterion. 
Communicativeness is a set of certain 

qualities that contributes to the 
influence on the emotional sphere of 
respondents, successful diagnostic 
activity as subjects of professional 
activity in the military unit. As a 
professionally important quality, it is 
formed under the influence of various 
factors, among which military-
professional and professional factors 
have priority. Actually, other 

Для з’ясування сформованості 
конкретних діагностувальних навичок і 
вмінь будуть використовуватися авторські 
квазіпрофесійні ситуації.  

Третій показник – методичні навички та 
вміння застосування засобів 
діагностування фізичної підготовленості 
та готовності військовослужбовців. 
Сформованість цих навичок і вмінь 
передбачає, по-перше, успішне володіння 
досліджуваними сучасними і традиційними 
засобами фізичної підготовки та спорту 
військовослужбовців; по-друге, творчу 
здатність контекстно їх застосовувати 
діагностувальною метою для з’ясування 
фізичної підготовленості та готовності 
конкретної категорії військовослужбовців.  

Для цього застосовуватиметься 
авторська методика – тест на з’ясування 
сформованості навичок і вмінь 
використання засобів фізичної 
підготовленості та готовності 
військовослужбовців з діагностувальною 
метою. 

Психологічний критерій оцінювання 
сформованості діагностувальної 
компетентності респондентів включає 
професійно важливі діагностувальні якості 
респондент як майбутніх офіцерів [18]. Цей 
критерій важливий, бо він необхідний для 
аналізу їх емоційного та психічного стану, 
оскільки ці якості безпосередньо впливають 
на фахову здатність респондент 
здійснювати успішні діагностувальні заходи 
в сфері фізичного виховання та спорту з 
військовослужбовцями.  

Показники індивідуально-психічного 
критерію.   

Комунікативність – сукупністю певних 
якостей, що сприяє впливу на емоційну 
сферу респондентів, успішній 
діагностувальній діяльності як суб’єктів 
фахової діяльності в військовій частині. 
Вона, як професійно важлива якість, 
формується під впливом різних чинників, 
серед яких мають перевагу військово-
професійні та фахові. Власне через 
комунікативність проявляються інші 
професійні діагностувальні якості 
респондентів – гуманність, тактовність, 
дисциплінованість, контекстність та ін. Ці 
якості мають бути сформовані, бо вони 
безпосередньо та опосередковано 
впливають на якість реалізації 
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professional diagnostic qualities of the 
respondents – humanity, tactfulness, 
discipline, contextuality, and others – 
are manifested through 
communicativeness. These qualities 
must be formed, as they directly and 
indirectly affect the quality of the 
implementation of the diagnostic 
function under study. 

For its assessment will be used the 
technique "Communicative and 
organizational abilities" (by V. Sinyavsky 
and B. Fedorishin), which allows to 
determine the existing level of formation 
of communicative and organizational 
inclinations of respondents. 

Principledness. It underlies, on the 
one hand, the implementation of all job 
functions or competencies, and on the 
other hand, the implementation of the 
diagnostic function itself. Pedagogical 
diagnostics without principle loses its 
purpose and necessity. It should be laid 
down by the respondent himself, for 
himself, and then for his pets. Physical 
diagnostics of servicemen should be 
principled and objective at the same 
time. 

For its assessment it is planned to 
use a technique "Detection of moral 
representations of pupils" which allows 
to establish the degree of formation of 
notions of moral qualities in respondents 
– responsiveness, principality, honesty, 
fairness. The teacher names the 
respondents' moral situations out loud 
and then offers to give short written 
answers. 

Objectivity is a particularly 
professionally important quality for each 
respondent – a specialist in physical 
training and sport. It is carried out by 
comparing the initial level achieved with 
the benchmark level of performance. 
Objectivity is a fundamental problem in 
the system of physical education and 
sport. In order to objectively compare 
one level of achievement with another 
level, it is what is achieved that must be 
measured using means containing 
predetermined units of measurement 
[19]. To a great extent the effectiveness 
of their combat activity depends on the 
objectivity of the implementation of 

досліджуваними діагностувальної функції.  
Для її оцінювання 

використовуватиметься методика 
"Комунікативні та організаційні здатності" 
(за В. Синявським і Б. Федoришиним), яка 
дає можливість визначити наявний рівень 
сформованості комунікативних і 
організаторських схильностей 
респондентів.  

Принциповість. Вона лежить в основі, з 
одного боку, реалізації ним всіх посадових 
функцій чи компетенцій, а з іншого – 
реалізації безпосередньо діагностувальної 
функції. Педагогічне діагностування без 
принциповості втрачає своє призначення і 
необхідність. Вона має бути закладена 
респондентом ним самим, для самого себе, 
а потім для вихованців. Фізичне 
діагностування військовослужбовців має 
бути принциповим та водночас 
об’єктивним.  

Для її оцінювання планується 
використовувати методику "Виявлення 
моральних уявлень учнів", яка дає 
можливість встановити ступінь 
сформованості у респондентів понять про 
моральні якості – чуйність, принциповість, 
чесність, справедливість. Педагог вголос 
називає моральні ситуації респондентів, а 
потім пропонує їм дати стислі письмові 
відповіді. 

Об’єктивність – особливо професійно 
важлива якість для кожного респондента – 
фахівця фізичної підготовки і спорту. 
Проводиться шляхом порівняння 
початкового рівня з досягнутим, з еталоном 
рівня діяльності. Об’єктивне оцінювання – 
фундаментальна проблема в системі 
фізичного виховання та спорту. Щоб 
об’єктивно порівняти один рівень 
досягнутого з іншим рівнем, саме досягнуте 
має вимірюватися з використанням 
засобів, що містять заздалегідь установлені 
одиниці виміру [19]. Від об’єктивності 
здійснення діагностувальних заходів з 
особовим складом залежить значною мірою 
результативність їх бойової діяльності.  

Для цього використовується тест-
опитувальник "Дослідження субʼєктного 
контролю" (за Є.Ф. Бажіним на основі 
шкали контролю Дж. Роттера), який 
дозволяє швидко та досить ефективно 
визначити рівень сформованості 
суб’єктивного контролю як в однієї, так, 
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diagnostic measures with the personnel. 
For this purpose, a test-questionnaire 

"Study of subjective control" (by 
E.F. Bazhin based on the J. Rotter 
control scale) is used, which allows 
quickly and quite effectively to determine 
the level of formation of subjective 
control of one person and 
simultaneously of a group of people. 

Tolerance (from Latin tolerantia – 
patience) is respect, acceptance, and 
proper understanding by future officers 
as specialists in physical training and 
sports without aggression of different 
opinions, as well as tolerance to the 
features of behavior, customs, feelings, 
beliefs and lifestyles of others, which 
affects the military-professional and 
physical types of ability to qualitatively 
perform diagnostic activities with the 
personnel. Each of them must adhere, 
on the one hand, to their beliefs and, on 
the other hand, recognize such a right of 
other servicemen. Such qualities should 
be in every future officer – a specialist in 
physical training and sports. For its 
measurement, we plan to use the 
express questionnaire "Tolerance Index" 
and the test "Communicative Tolerance" 
(V.V. Boyko), which allow to diagnose in 
respondent’s personal traits, precepts 
and beliefs that largely determine their 
attitude to the surrounding world. 
tolerance to all servicemen in different 
situations. 

Reflexive criterion of assessment of 
formation of diagnostic competence of 
respondents includes ability to 
determine own emotional state and state 
of others in the process of execution of 
official duties; ability to carry out 
diagnosing, forecasting, self-analysis of 
own work; ability to analyze one's 
actions and deeds, critically realize one's 
features, see one's possibilities in self-
regulation of activity and behavior. 
Awareness and perception of future 
officers-specialists of physical training 
and sports of themselves as subjects of 
future military-professional and 
professional activity. Reflexivity has 
concrete manifestations. 

Subjectivity is an integrated 
manifestation of the respondents' 

водночас, і в кількох осіб. 
Толерантність (від лат. tolerantia – 

терпіння) – це повага, прийняття і 
правильне розуміння майбутніми 
офіцерами як фахівцями фізичної 
підготовки і спорту без агресії різні думки, 
які відрізняються від їх власних, а також 
терпимість до особливостей поведінки, 
звичаїв, почуттів, вірувань і способу життя 
інших, що впливає на військово-
професійну та фізичну види здатності 
якісно здійснювати діагностувальні заходи 
з особовим складом. Кожен із них має 
дотримуватись, з одного боку, своїх 
переконань, а з іншого – визнавати таке 
право за іншими військовослужбовцями. 
Такі якості мають бути у кожного 
майбутнього офіцера – фахівця фізичної 
підготовки і спорту.  

Для її вимірювання планується 
використовувати експрес-опитувальник 
"Індекс толерантності" та тест 
"Комунікативна толерантність" (В.В. Бойко), 
які дають можливість діагностувати у 
респондентів особистісні риси, настанови і 
переконання, які в значній мірі визначають 
їх ставлення до навколишнього світу, 
терпимість до всіх військовослужбовців у 
різних ситуаціях.   

Рефлексивний критерій оцінювання 
сформованості діагностувальної 
компетентності респондентів включає 
здатність визначати власний емоційний 
стан і стан інших у процесі виконання 
посадових обов’язків; здатність 
здійснювати діагностування, 
прогнозування, самоаналіз власної роботи; 
здатності аналізувати свої дії і вчинки, 
критично усвідомлювати свої особливості, 
"бачити" свої можливості у саморегуляції 
своєї діяльності і поведінки. Усвідомлення 
та сприйняття майбутніми офіцерами – 
фахівцями фізичної підготовки і спорту 
самих себе як суб’єктів майбутньої 
військово-професійної та фахової видів 
діяльності. Рефлексивність має конкретні 
прояви.  

Суб’єктність – інтегрований прояв 
фахової суб’єктності респондентів, що 
проявляється в усвідомленні та сприйманні 
ними самих себе як суб’єктів 
діагностувальної діяльності; цей прояв 
включає такі їх якості як автономність, 
самостійність, професійну суб’єктність і 
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professional subjectivity, which is 
manifested in their awareness and 
perception of themselves as subjects of 
diagnostic activity; this manifestation 
includes such their qualities as 
autonomy, independence, professional 
subjectivity and self-sufficiency in 
diagnostic activity. These qualities and 
manifestations are very important, even 
decisive for self-actualization for 
respondents as future officers – 
specialists in physical training and 
sports, because they ensure the 
perception of themselves as a military 
professional, as a specialist in physical 
training and sports. M. Shchukin's 
method "Assessment of the level of 
personality subjectivity development" 
will be used for its diagnosing. 

Accountability is the ability of future 
officers – specialists in physical training 
and sports as military specialists 
working in the "man-human" system, 
which determines their conscious 
attitude to strategic and current tasks 
primarily to themselves, the ability to 
predict ways of their creative and 
contextual solution and maintain 
subject-subject relations with other 
servicemen. Only under the condition of 
feeling one's own responsibility to the 
personnel, awareness of the goals set as 
a military professional and physical 
culture specialist - the creative ability to 
diagnostic activity as future officers – 
physical training and sports specialists 
is formed. 

To diagnose it we will use a test-
questionnaire (Responsibility Test). We 
determine the respondents' level of 
responsibility. It is important, first of all, 
to distinguish a socially mature person 
from a socially immature one. The 
distinction, introduced by Julian Rotter, 
concerns the contrast between internal 
and external causes that condition a 
subject's control over the results of his 
or her activities. We measure subject-
subject relationships with other 
servicemembers using a test. The 
presence of the respondents' ability to 
diagnose themselves, placing all 
responsibility for what happens to them 
not only in their daily activities, but also 

самодостатність у діагностувальній 
діяльності. Ці якості та прояви дуже 
важливі, навіть вирішальні для фахової 
самоактуалізації для респондентів  як 
майбутніх офіцерів – фахівців фізичної 
підготовки і спорту, оскільки вони 
забезпечують сприймання самих себе як 
військового професіонала, як фахівця 
фізичної підготовки і спорту. Для її 
діагностування використовуватиметься 
методика М. Щукиної "Оцінка рівня 
розвиненості суб’єктності особистості". 

Відповідальність – це здатність 
майбутніх офіцерів – фахівців фізичної 
підготовки і спорту як військових фахівців, 
які працюють у системі "людина-людина", 
що зумовлює свідоме ставлення ними 
стратегічних і поточних завдань передовсім 
перед самим собою, здатність прогнозувати 
шляхи їх творчого та контекстного 
вирішення та підтримувати субʼєкт-
субʼєктні взаємини з іншими 
військовослужбовцями. Лише за умови 
почуття власної відповідальності перед 
особовим складом, усвідомлення 
поставленої мети як військового 
професіонала та фахівця фізичної культури 
– формується творча здатність до 
діагностувальної діяльності як майбутніх 
офіцерів – фахівців фізичної підготовки і 
спорту.  

Для її діагностування 
використовуватиметься тест-опитувальник 
(Тест на відповідальність). Визначаємо 
рівень відповідальності у респондентів. 
Важливо, в першу чергу, розрізнити 
соціально зрілу особистість від незрілої в 
соціальному плані. Розрізнення, введене 
Джуліаном Роттером, стосується 
протиставлення внутрішніх і зовнішніх 
причин, що зумовлюють контролювання 
субʼєктом результатів своєї діяльності. 
Вимірюємо субʼєкт-субʼєктні взаємини з 
іншими військовослужбовцями за 
допомогою тесту. Наявність здатності до 
діагностувальної діяльності респондентів, 
що покладає на себе всю відповідальність 
за те, що відбувається з ними не тільки у 
повсякденній діяльності, а і як 
професіонала – фахівця фізичної 
підготовки і спорту. При цьому вважаємо, 
що тільки рівень власної діагностувальної 
компетентності респондента, здатності, 
цілеспрямованість впливають на успіхи або 
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as a professional, a specialist in physical 
training and sports. At the same time, 
we believe that only the level of the 
respondent's own diagnostic 
competence, abilities, and 
purposefulness influence successes or 
failures as a military professional and 
specialist. 

Self-Assessment is an element of the 
attitude to the self, allowing from the 
position of own understanding to 
critically assess their actions, actions, 
attitudes, emotional state [6]. It 
participates in the regulation of behavior 
and activity of any specialist and reflects 
the peculiarity of his inner world. Each 
respondent's self-esteem determines 
his/her relations with other 
servicepersons, his/her critical attitude 
to his/her successes and failures. In this 
regard, it has a significant impact on the 
future diagnostic activity as officers – 
specialists in physical training and 
sports. 

To measure it, we will use a test-
questionnaire – the Dembo-Rubinstein 
method "Self-assessment of personality". 
For example, an exaggerated self-esteem 
may confirm personal immaturity, 
inability to correctly assess the results of 
one's activity as an officer – specialist in 
physical training and sports, and to 
compare oneself with other officers. 

Reflexivity is the ability of the 
respondent to analyze his actions and 
deeds, critically realize his features, see 
his possibilities in self-regulation of his 
activity and behavior. Reflexive analysis 
includes comprehension of essence and 
the reasons of the phenomena and 
processes which have led to this or that 
result of the professional activity. It 
provides such major processes of self-
knowledge as self-perception, self-
observation, self-analysis, and self-
reflection. The degree of reflexivity of an 
officer-specialist in physical training and 
sport determines the degree of objectivity 
of his knowledge about himself, since it 
is the ambiguity and non-categorical 
judgment of oneself that allows an 
internal dialogue, discussion with 
oneself about one's personality and 
clarification of its values. The most 

невдачі як військового професіонала та 
фахівця. 

Самооцінка – елемент самоставлення, 
підструктура особистості, яка дозволяє з 
позиції власного розуміння критично 
оцінювати свої дії, вчинки, ставлення, 
емоційний стан [6]. Вона бере участь у 
регуляції поведінки й діяльності будь-якого 
фахівця і відображає своєрідність його 
внутрішнього світу. Від самооцінки кожної 
респондента залежать його 
взаємовідносини з іншими 
військовослужбовцями, критичне ставлення 
до своїх успіхів і невдач. У зв’язку з цим 
вона має значний вплив на майбутню 
діагностувальну діяльність як офіцерів – 
фахівців фізичної підготовки і спорту.  

Для її вимірювання 
використовуватиметься тест-опитувальник 
– методика Дембо-Рубінштейна 
"Самооцінка особистості". Так, наприклад, 
завищена самооцінка може підтверджувати 
особистісну незрілість, невміння правильно 
оцінювати результати своєї діяльності як 
офіцера – фахівця фізичної підготовки і 
спорту, порівнювати себе з іншими 
офіцерами. 

Рефлексивність – це здатність 
респондента налізувати свої дії і вчинки, 
критично усвідомлювати свої особливості, 
"бачити" свої можливості у саморегуляції 
своєї діяльності і поведінки. Рефлексивний 
аналіз включає з’ясування сутності та 
причин явищ і процесів, що призвели до 
того чи іншого результату своєї фахової 
діяльності. Вона забезпечує такі 
найважливіші процеси самопізнання як 
самосприйняття, самоспостереження, 
самоаналіз і самоосмислення. Ступінь 
рефлексивності офіцера – фахівця фізичної 
підготовки і спорту визначає і ступінь 
об’єктивності його знань про себе, оскільки 
саме неоднозначність і не категоричність 
суджень про себе дозволяють вести 
внутрішній діалог, обговорення з самим 
собою своєї особистості та з’ясування її 
цінностей. Найважливішим змістом 
рефлексивності у самопізнанні є здатність 
респондента до критичного осмислення 
своїх особливостей і можливостей. 
Рефлексивність, перш за все, потрібна, на 
думку науковців, у тих випадках, коли 
потрібно вирішувати будь-які життєві 
завдання, приймати рішення в критичних 
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important content of reflexivity in self-
knowledge is the respondent's ability to 
critically comprehend his or her own 
characteristics and abilities. Reflexivity, 
first of all, is necessary, according to 
scientists, in those cases when it is 
necessary to solve any life problems, to 
make decisions in critical situations of 
professional activity [18]. It is, first of all, 
awareness of the set goal, ability to 
objectively carry out diagnostic activity. 

We will measure it with the help of 
A.V. Karpov's method "Evaluation of 
reflexivity", which allows us to reveal the 
level of reflexivity and compare its 
formation as a personal and professionally 
important quality in the respondents. 
They, as future specialists of physical 
training and sports, are not always able to 
adequately assess their own level of 
professional and professional 
preparedness, to predict their own 
actions, to simulate different situations. 
This ability allows them to find out and 
understand their inner features, 
reasoning, professional activity, their 
diagnostic competence, ability to analyze 
motives, emotional states and behavior of 
others, why they acted that way. 

We will consider the following 
indicators for each statement: 
"Introspection" – concentration on own 
state, own experiences; "System 
reflection" allows seeing and 
understanding the situation itself in all 
its aspects; "Quasi-reflection" – ability to 
professional reflection is formed 
gradually and is developed in a different 
degree: readiness to act in critical 
situations, flexibility in decision making. 
Awareness of oneself as a person and a 
professional of one's work. This result of 
reflection can be due to a long enough 
experience of the professional work as a 
professional – a specialist of physical 
training and sports. 

Conclusions and research 
perspectives. The criteria and indicators 
for measuring the diagnostic competence 
of respondents as future officers – 
specialists of physical training and sports 
in the process of professional training as 
their diagnostic preparedness, intellectual, 
activity and subjective ability, as well as 

ситуаціях професійної діяльності [18]. Це, 
насамперед усвідомлення поставленої мети, 
здатність об’єктивно здійснювати 
діагностувальну діяльність.  

Її будемо вимірювати за допомогою 
методики А.В. Карпова – "Оцінювання 
рефлексивності", яка дозволяє виявити 
рівень рефлексивності та порівняти її 
сформованість як особистісної та 
професійно важливої якості у респондентів. 
Вони як майбутні фахівці фізичної 
підготовки і спорту не завжди здатні 
адекватно оцінювати власний рівень 
професійної та фахової підготовленості, 
прогнозувати власні дії, моделювати різні 
ситуації. Така їх здатність дозволяє 
з’ясувати здатність усвідомлювати та 
розуміти свої внутрішні особливості, 
міркування, фахову діяльність, свою 
діагностувальну компетенцію, вміння 
аналізувати мотиви, емоційні стани та 
поведінку інших, чому вони зробили саме 
так. 

Розглядатимемо такі показники для 
кожного твердження: "Інтроспекція" – 
зосередженість на власному стані, власних 
переживаннях; "Системна рефлексія" 
дозволяє бачити та зрозуміти саму ситуацію 
в усіх її аспектах; "Квазірефлексія" – 
здатність до фахової рефлексії формується 
у фахівця поступово і розвинена вона 
різною мірою: готовність діяти у критичних 
ситуаціях, гнучкість у прийнятті рішень. 
Усвідомлення себе як особистості і 
професіонала своєї справи. Такий результат 
рефлексії може бути завдяки достатньо 
довгому досвіду своєї фахової праці, як 
професіонала – фахівця фізичної 
підготовки і спорту.  

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Визначено критерії та показники 
вимірювання діагностувальної 
компетентності респондентів як майбутніх 
офіцерів – фахівців фізичної підготовки і 
спорту в процесі професійної підготовки, як 
їх діагностувальну підготовленість, 
інтелектуальну, діяльнісну та суб’єктну 
здатність, а також професійну, особистісну 
й психологічну готовність до реалізації 
діагностувальної функції в процесі 
реалізації фахових компетенцій у 
військовій частині.  

Обґрунтовано, що вона представляє 
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professional, personal, and psychological 
readiness to implement the diagnostic 
implementation of professional 
competence in the military unit have been 
defined.  

It was substantiated that it represents 
a set of systemic and contextual criteria 
and indicators that allow for a sufficiently 
complete and objective assessment of the 
formation of their diagnostic competence. 
The value-motivational, intellectual, 
procedural, psychological, and reflexive 
criteria for measuring the respondents' 
diagnostic competence have been 
substantiated and filled in with their 
specific indicators. 

Specific characteristics of each 
criterion and the corresponding methods 
of their measurement are defined. 

сукупність системних і контекстних 
критеріїв і показників, які дають 
можливість досить повно та об’єктивно 
оцінювати сформованість їх 
діагностувальної компетентності. 
Обґрунтовано ціннісно-мотиваційний, 
інтелектуальний, процесуальний, 
психологічний і рефлексивний критерії 
вимірювання діагностувальної 
компетентності респондентів та наповнено 
їх конкретними показниками.  

Визначено конкретні показники кожного 
критерію та відповідні методики їх 
вимірювання.  
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STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF FORMATION OF CAREER 
COMPETENCE OF FUTURE MANAGERS 

Y. G. Novgorodska* 

The article highlights one of the aspects of the systemic psychological and pedagogical problem 
related to the formation of career competence of future managers in the field of education. The 
expediency of using pedagogical modeling as a method is substantiated. As a result of the analysis 
of scientific works, generalization of pedagogical experience the structural and functional model of 
formation of career competence of future managers of education is offered. The designed model is 
detailed by consistently defined structural components: target, content, technological and diagnostic 
blocks. 

The target component reflects the goal to which all the constituent elements of the model are 
subordinated, and which is realized through a set of defined tasks. The content block of the model 
reveals the component composition of career competence and includes the content of future 
managers’ professional training in the field of education. The technological unit reflects a set of 
organizational and pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the model. The content of 
the stages of career competence formation in the conditions of master's preparation and their 
didactic support is also revealed. The diagnostic block is aimed at determining the state of formation 
of career competence (criteria, indicators, levels), gives an idea of the mechanism of implementation 
of the developed model by comparing the results that were got with the predicted ones. 

In the course of the research the author came to the conclusion that the developed structural-
functional model will allow to ensure the continuity of the educational process in the formation of 
career competence and will help to prepare a highly qualified manager in the field of education. It is 
of great practical importance that the results of pedagogical research can be used in the process of 
professional training in the field of education, adaptation, training of pedagogical staff of 
educational institutions; while writing textbooks, training manuals, master's and diploma theses. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КАР'ЄРНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ 

Ю. Г. Новгородська  

У статті висвітлюється один з аспектів системної психолого-педагогічної проблеми, що 
стосується формування кар’єрної  компетентності майбутніх менеджерів сфери освіти. 
Обґрунтовано доцільність використання педагогічного моделювання як методу. У 
результаті аналізу наукових праць, узагальнення педагогічного досвіду запропоновано 
структурно-функціональну модель формування кар’єрної  компетентності майбутніх 
менеджерів сфери освіти. Спроектовану модель деталізовано послідовно визначеними  
структурними компонентами: цільовий, змістовий, технологічний та діагностичний блоки. 
Цільовий компонент відображає мету, якій підпорядковані всі складові елементи моделі, і 
яка реалізується через сукупність визначених завдань. Змістовий блок моделі розкриває  
компонентний склад кар’єрної компетентності і включає змістове наповнення професійної 
підготовки майбутніх менеджерів сфери освіти. Технологічний блок відображає комплекс 
організаційно-педагогічних умов, що забезпечують результативність реалізації моделі. 
Також розкрито зміст етапів педагогічного процесу формування кар’єрної компетентності в 
умовах магістерської підготовки  та їх дидактичне забезпечення. Діагностичний блок 
спрямований на визначення стану сформованості кар’єрної компетентності (критерії, 
показники. рівні), дає уявлення про механізм реалізації розробленої моделі шляхом порівняння 
отриманих результатів з прогнозованими. 

У процесі дослідження автор дійшов висновку, що розроблена структурно-функціональна 
модель дасть змогу забезпечити безперервність освітнього процесу щодо формування 
кар’єрної компетентності, допоможе на високому рівні підготувати висококваліфікованого 
менеджера в сфері освіти. Велике практичне значення має те, що результати педагогічного 
дослідження можуть бути використані у процесі професійної підготовки фахівців сфери 
освіти, адаптації, підвищення кваліфікації педагогічного персоналу закладів освіти; під час 
написання підручників, посібників із професійної підготовки, виконання магістерських, 
дипломних робіт. 

 
Ключові слова: кар’єрна компетентність, формування кар’єрної компетентності, 

модель, менеджер сфери освіти, професійна діяльність, структурні компоненти. 
 
 
Introduction of the issue. In the 

current conditions of socio-economic and 
socio-cultural transformations taking 
place in Ukraine, the problem of 
professional growth of young 
professionals and career self-realization 
of young people at the beginning of their 
careers, is becoming urgent. This issue is 
also relevant due to the clear 
understanding of the market 
requirements and objective assessment 
of their own professional opportunities. 
Therefore, in the theoretical dimension of 
psychological and pedagogical sciences, 
attention is paid to the substantiation of 
essential features of career competence 
of the specialist, identifying factors and 
technologies of its formation in higher 
education institutions. 

Current state of the issue. The issue 
of staff career growth has long been the 
subject of research by foreign and 

domestic scholars. Theoretical and 
methodological foundations of professional 
development of personality are reflected in 
the works of psychologists (T. Gnedina, 
O. Krushelnytska, T. Kudryavtsev, 
A. Markov). Substantiation of 
psychological features of career self-
determination and the leading signs of 
crisis periods of professional development 
are carried out in the works of O. Bodalov, 
E. Mogilevkin, G. Osovskaya, 
A. Chernyshov. Significant importance in 
the works of scientists (D. McLeland, 
R. White) is given to the relationship of 
professional and personal competencies 
with the characteristics of the career 
process. Scientific research in the field of 
personnel management (V. Sokolova, 
N. Belyatsky, S. Shekshnya) is devoted to 
the problems of career planning. The 
patterns of successful career mobility have 
been the subject of research by P. Blau 
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and O. Duncan. Peculiarities of forming 
life strategies of different categories of 
youth at the stage of their professional 
self-determination are reflected in the 
works of E. Golovakha, O. Zlobina, 
E. Klimov, M. Lukashevich, 
V. Tikhonovich, S. Chistyakova and 
others. However, despite of the significant 
amount of work in the field of careers, it is 
necessary to note the lack of work aimed 
at identifying mechanisms for career 
competence of future managers in 
education, which led to the problems and 
the need for this publication. 

Outline of unresolved issues 
brought up in the article. Achieving the 
goal of the research requires creating a 
model of the process of career 
competence formation of future 
managers. This approach provides an 
opportunity for schematic (visual) 
reproduction of the studied 
phenomenon, namely: to reflect the 
structural components of the process of 
formation of managers; indicate the 
relationships and connections between 
all elements of the model at all stages of 
the educational process; reflect the forms 
of organization, technologies and 
teaching aids that ensure the 
effectiveness of this process.  

Aim of the research. The purpose of 
the publication is to substantiate the 
model of career competence of future 
managers in the field of education and 
determine the conditions for its 
implementation. 

Results and discussion. The most 
common method of studying objects and 
phenomena of various natures, including 
career competence, is modeling. It allows 
systematizing knowledge of relevant 
processes and phenomena aimed at 
positively changing the content of 
components of career competence in 
training managers during training in the 
master's degree, to distinguish the links 
between the components of the studied 
phenomenon. In the context of our 
study, the model of career competence of 
future managers will be considered as a 
4-component phenomenon that includes 
target, content, technology and 
diagnostic units (Fig. 1). 

The quality and effectiveness of the 
model depends on a clearly defined goal, 
which performs "an integrative function 
that combines the types, forms and 
means of learning, and this is manifested 
in determining how to integrate human 
actions into a particular sequence or 
system" reflects the "nature and systemic 
order of various acts and operations" 
[11]. 

With this in mind, we have presented 
the target block of the model, which 
defines the goal – the formation of career 
competence of future managers in the 
field of education in the process of 
master's training. Achieving the stated 
goal involves a number of tasks: 

- providing a value-motivational basis 
for readiness of undergraduates for the 
formation of career competence; 

- equipping students with a set of 
knowledge, skills and abilities necessary 
to achieve the quality and results of 
career competence; 

- creation of organizational and 
pedagogical conditions for the formation 
of future managers career competence in 
master's training; 

- development of students' skills of 
self-control and self-assessment in the 
process of forming career competence. 

The process of manifestation of career 
competence of the individual is 
expressed in the relevant components, 
the identification and justification of 
which are presented in the content block 
of the model. We present this 
phenomenon as a four-component 
phenomenon, the components of which 
are: cognitive, motivational, activity and 
reflexive-evaluative components. 

Cognitive component – is the 
awareness of future managers of the 
period of study in higher education 
institutions as a stage of future career; 
reflects a set of knowledge about possible 
ways of career development, its types, 
stages, strategies; the competencies 
necessary for a successful professional 
career; the requirements of the 
professional environment to the young 
specialist. 
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Fig. 1. Model of formation of career competence of future managers in the process 

of master's training 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

163 
 

Motivational component – is 
characterized by the value attitude of 
young professionals to professional 
education as the initial stage of career 
growth; motivation of future managers to 
build their own careers; the presence of 
career orientations relevant to the 
activity, as one of the conditions for 
career success. The works of native 
researchers [7] identify three components 
of career motivation (Fig. 2.). 

Activity component - is determined 
by the formation of a creative approach 
to professional responsibilities; skills 

needed to achieve career success; 
conscious attitude towards planning 
your own professional career. 

Reflective and evaluative 
component – is characterized by the 
ability to systematically analyze and 
adequately self-assess personal qualities 
and results of their professional 
education in the context of long-term 
plans for professional activity and career 
development. This component clearly 
outlines how a person is perceived and 
evaluated by others. 

 
Fig. 2. Components of career motivation 

These components are allocated 
conditionally, in the real management 
process they are closely intertwined and 
only in their entirety ensure the success of 
the professional activities of the manager. 

The content block of the model covers a 
set of subjects that ensure the formation 
of future managers of adequate ideas 
about professional careers in the process 
of their master's training and influences 
the formation of life and professional plans 
of the individual, organizes and directs his 
activity, gives it quality and becomes a 
regulator of professional self-
determination. 

In the context of the problem of training 
future managers, students of the specialty 
073 Management for career growth study a 
number of training courses provided by 

the educational program. In particular, in 
the process of studying the discipline 
"Human Resources Management" students 
must master: knowledge of the essence of 
career planning, its stages and means; 
features of manifestation of motivational 
factors and development of successful 
business career of staff; skills to manage 
the careers of staff of different categories; 
evaluate the effectiveness of their own 
career advancement activities [13: 56]. 

Mastering the content of the discipline 
"Psychology of Management" is aimed at 
improving students' knowledge of the 
typology of management careers, the 
peculiarities of professional careers and 
the implementation of career advancement 
in educational organizations; mechanisms 
for building a career development 
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program. Filling the content of the 
discipline with a career context will help to 
form students' ideas about the features of 
future professional activity, career 
positions and roles, possible ways of 
professional development, self-
improvement and career growth [13: 68]. 

An important role in preparing future 
managers for career growth is played by 
the subject "Gender Psychology of 
Leadership and Career" [13: 79]. 
Considerable attention should be paid to 
the aspects related to the mechanisms of 
influence of socialization institutions on 
the formation of gender ideas about 
careers and leadership; socio-
psychological characteristics of women 
who build careers in traditionally "female" 
and "male" spheres. While studying this 
discipline, future managers must master 
the methods of psychological research of 
gender aspects of leadership and careers; 
get skills to create a model of individual 
career planning, to develop a career chart; 
get the ability to analyze and summarize 
career experience for self-correction and 
self-education. 

The program of the training course 
"Motivation of staff" includes "career 
topics", which equips future managers 
with the necessary information about 
career success; stimulates cognitive 
activity on self-knowledge as a subject of 
work; contributes to the formation of 
career-oriented self-awareness of masters; 
increases the level of their reflexivity, 
activity; encourages awareness of the need 
for career development [13: 90]. 

The study of a number of professional 
disciplines has a significant motivating 
effect on future managers, as it provides 
knowledge about the objective and 
subjective conditions for career 
development. 

The technological block of the model 
includes the gradual implementation of 
pedagogical conditions and stages of 
formation of career competence. In our 
opinion, the most priority pedagogical 
conditions that ensure the effectiveness of 
the formation of career competence of 
future managers in the process of master's 
training are: 

- enriching the content of education 
with material that actualizes the 
motivational and value attitude of future 
managers to careers, career competence, 
forms its cognitive component; 

- implementation of personality-oriented 
pedagogical technologies aimed at forming 
a subjective position, a positive 
professional self-concept and adequate 
self-esteem, which form the activity 
component of career competence; 

- organization of involvement of 
students in forecasting, planning and 
building a career, which forms a reflective 
and evaluative component of career 
competence in the structure of this 
integrative phenomenon. 

The first pedagogical condition – 
enriching the content of education with 
material that actualizes the motivational 
and value attitude of future managers to 
careers, career competence, forms its 
cognitive componentх – is related to the 
need for constant awareness of masters of 
social and personal value of your 
profession. In pedagogical theory and 
practice it is proved that professional 
activity is always related to the motives 
and needs of the individual, which 
determine the success in learning, the 
experience of success in all activities of 
students. 

This is a professional feature of a 
person's future life and trajectory, his 
future professional status, career 
achievements. Therefore, motivation is a 
powerful factor in the formation of future 
manager’s career competence; motivation 
encourages students to continuous, 
intensive learning activities and mastering 
the profession, specifies the level of their 
willpower. 

Career and professional growth of a 
specialist involves a gradual process of 
formation and formation of stable motives 
for professional activities of the student, 
the development of his internal moral and 
psychological stimuli of activity and 
behavior. 

In the context of our study, it is 
especially important to reveal the essence 
of the value attitude to the professional 
activities of future managers. We are 
impressed by the opinion of 
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G. Tymoschuk, who considers the value 
attitude to professional activity as "an 
important element of the internal 
structure of the personality of the 
specialist, which through reflection 
becomes relevant to the reproduction of 
acquired knowledge, skills and abilities in 
professional activities" [14: 245]. 

The scientist believes that the studied 
phenomenon is closely related to the 
emotional and volitional sphere and 
provides "stable conscious belief of the 
individual in the selectivity of their own 
behavior and activities in social and 
professional environment, determined by 
integrated knowledge of professional 
values and moral and ethical norms, high 
motivation to mastering the chosen 
profession, awareness of its subjective and 
objective significance" [14: 246]. 

The formation of positive motivation for 
career growth in masters is facilitated by 
resolving a number of contradictions: 

• between the level of social security of 
the education manager and the social 
functions he must perform in society; 

• between the existing stereotypes, 
requirements, norms that have developed 
in society regarding the activities of the 
manager of education and trends that are 
implemented in education; 

• between the technology of training 
heads of educational organizations and 
the requirements for strategy, style of 
management. 

We agree with the opinion of some 
scholars that the training of professionals, 
including education managers, should be 
based on motives based on interest in the 
profession, motives for personal 
development and cognitive motives. 

An important pedagogical condition for 
the formation of career competence in 
masters of education is the implementation 
of personality-oriented pedagogical 
technologies aimed at forming a subjective 
position, a positive professional self-concept 
and adequate self-esteem, which form the 
activity component of career competence. 
The formation of the subjective position of 
students is possible with the introduction 
into the educational process of ideas and 
provisions of personality-oriented 
humanistic paradigm of education, which 

are systematized in the study of O. Jury, 
among which we highlight: 

• interpretation of student interests as 
priority educational goals; 

• the focus of education on self-
actualization, self-development and self-
realization of the future manager in the 
educational process; 

• emphasizing the importance of 
expanding the boundaries of the subject's 
freedom, taking into account his life 
prospects; providing opportunities for 
independent design by masters of 
personally significant content and 
trajectory of education; 

• involvement of future managers in the 
reflection of the boundaries and results of 
their activities, determining its success [5]. 

Of great importance in the context of 
our study are interactive technologies that 
contribute to the formation of the 
subjective position of students, form the 
ability to think outside the box, justify 
their position, life and professional values 
and enter into partnerships. They allow 
transferring ways of the organization of 
administrative activity in various 
conditions, to receive new experience. 

Among interactive technologies, a 
special place is occupied by game 
technologies, in particular simulation and 
business games, which directly contribute 
to the inclusion of students in quasi-
professional learning situations, which 
allows to model different types and 
directions of professional and managerial 
activities. 

G. Selevko defines play activity as one 
of the types of human activity, an amazing 
phenomenon of our existence, in 
situations aimed at reproduction and 
assimilation of social experience [4]. The 
content of business games are life and 
typical situations in the absence of 
complete information, when decision-
making takes place in conditions of 
uncertainty; in the presence of conflict and 
ways to resolve it, increase motivation; set 
by certain rules of the game, which make 
it possible to influence the change of the 
situation in the following moments. 

An effective method of forming career 
competence in masters is the business 
game, which originated as a tool for 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

166 
 

finding solutions in management 
structures and is to model different 
management and production situations. 
Analysis of the essence of pedagogical 
actions and activities of participants in 
business games allows us to conclude 
about the great pedagogical value of the 
use of game technologies in the training of 
education managers, due to the fact that 
in the game its participants: occupy a 
subjective position, characterized by goal-
setting, the ability to act purposefully and 
independently, to make decisions; activity 
and interest in achieving results, initiative; 
ability to analyze activities; have the 
opportunity to compare the results of their 
decisions, actions in the game with the 
results of other participants and, if 
necessary, adjust their decision; have the 
opportunity to try on "a role in the 
business game as a model of professional 
behavior that contributes to the formation 
of a positive professional self-concept" [6: 
173]. 

Business game, modeling different 
situations of social interaction, allows 
participants to show the characteristics of 
behavior, emotions, feelings, ability to 
influence other people, leadership skills, 
ability to teamwork. Therefore, business 
games are increasingly used in the 
recruitment process. 

In the context of our study, a 
progressive step is the trend of introducing 
training into the educational process, 
which provides a link between the content 
of curricula of relevant disciplines with 
typical situations of social interaction in 
the professional activities of the leader. We 
agree with G. Voshkolup that "training 
technologies are one of the most modern 
methods of educational process, which 
allows to involve participants in creative 
cooperation, to intensify their attitude to 
the acquisition of knowledge, skills and 
abilities in a short time" [15]. 

According to P. Kulishenko, training is 
"the most successful form of activity that 
stimulates cognitive activity, creative 
thinking, creativity, independence in 
finding and choosing tasks. During the 
training the most comfortable learning 
conditions are created, where each of the 
participants is successful, equal, has the 

opportunity to evaluate and be evaluated" 
[9]. 

 According to some scientists 
(G. Kovalchuk, N. Butenko, 
M. Artyushina), educational training is "a 
planned process of modification of 
knowledge, behavioral skills of the student 
through the acquisition of educational 
experience in order to achieve effective 
performance in a particular activity". 

According to L. Bondareva, training is 
"an active form of student learning 
activities, during which students perform 
exercises adapted to future management 
activities" [2]. The scientist emphasizes 
that this work should be carried out under 
the guidance of a teacher-trainer, on the 
basis of instructive and methodological 
materials prepared by him, which meet 
the modern requirements of professional 
activity. 

In the process of training, masters learn 
self-control, evaluation of their own 
actions, understanding of other people, as 
well as gain new experience through the 
knowledge gained related to the 
professional activities of future 
professionals. 

I. Androschuk believes that the "use of 
training in the training of future 
professionals contributes not only to 
improving the efficiency of the educational 
process, but also the formation of the 
ability to interact positively interpersonal; 
professionally carry out various activities 
in standard and emergency situations; 
think creatively and make constructive 
decisions in the process of solving 
pedagogical situations" [1]. 

The third pedagogical condition for the 
formation of career competence in future 
managers is defined – organization of 
involvement of students in forecasting, 
planning and building a career, which 
forms a reflective and evaluative component 
of career competence in the structure of this 
integrative phenomenon. Important in the 
implementation of this pedagogical 
condition is the student's ability to self-
design, during which the formation of 
skills of self-organization, self-government 
and social interaction, as well as the 
development of professional positional 
interests and subject-personal qualities 
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needed to build a career trajectory and its 
successful implementation in the 
development of future professional space. 

We are impressed by the idea that 
considers self-design as "a set of goals, 
content, tools and methods of learning, 
algorithm of subjects and objects of the 
learning process aimed at solving 
problems of personal and professional 
development, taking into account the real 
conditions of professional training that 
allows to achieve the set goals and desired 

results, which can be quickly and 
unambiguously identified" [8: 131]. 

In the process of creating a career 
route, masters have an urgent need to 
determine their own aspirations and 
values, which, in turn, reduces the ability 
to make inadequate decisions about the 
implementation of individual goals. 

The process of building a career route 
consists of certain stages (Fig. 3): 

 
Fig. 3. Stages of the career path construction process 

Thus, the creation of a career route 
stimulates the processes of professional 
and personal self-determination, allows 
you to make a holistic and consistent 
image of career growth and ways to 
achieve it. 

The formation of career competence in 
the prospective managers in the field of 
education is carried out in stages. At each 
stage, the tasks, content and expected 
results are determined. 

The orientation stage is aimed at 
updating the values of masters in higher 
education, enriching knowledge about 
professional careers, the essence and 

content of career competence, possible 
career development and the necessary 
competencies for successful professional 
careers of students. 

The activity stage is aimed at organizing 
the involvement of students in master's 
studies as a subject and involves the 
creation of situations aimed at solving 
professional problems. At this stage, it is 
important to form in masters the 
readiness for a variety of solutions to the 
problems of social interaction in 
professional activities; create the 
necessary conditions for the development 
of abilities for self-actualization. 
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The final stage is aimed at assessing 
students' abilities, abilities, competencies 
necessary for a successful professional 
career and setting on this basis reflection 
on achievable goals in higher education, 
career planning - the formation of 
reflective and evaluative component of 
career competence of future managers. 

The diagnostic block of the model 
includes the implementation of 
pedagogical measurements of the 

formation of career competence of future 
managers, which is possible in the 
presence of a clear criteria base. Taking 
into account the essence of the identified 
structural and procedural components of 
career competence of future managers, as 
well as the logical links between them, we 
have identified the following criteria and 
indicators of the formation of the studied 
phenomenon (Table 1). 

Table 1 
Criteria base for determining the levels of career competence 

Criterion Indicators 

Motivational 
 

• value orientations in educational and professional activities; 
• degree of motivation of achievements; 
• efforts to achieve professional success; 
• intensity of manifestations of interest in designing the 
trajectory of career development; 
• consistency of career orientations with the chosen profession 

Cognitive 
 

level of mastering knowledge of management, professional and 
career development; 
• understanding of professional training as a stage of career 
growth; 
• awareness of the integration of knowledge about professional 
development and self-realization in a professional career 

Activity 
 

• frequency of manifestations of activity, methods of activity, 
individual actions aimed at professional self-improvement; 
• mastering leadership qualities; 
• defining career strategies and designing career paths; 
• ability to self-actualization; 
• recording achievements in the portfolio 

Reflexive and 
evaluative 

 

• reflection on one's own achievements; 
• ability to comprehend the level of satisfaction of needs, 
analysis of communication situations; 
• adequacy of assessment of professional success; 
• finding out and accepting conflicting moments and failures in 
career growth 

 
The defined criteria are the structural 

components of career competence of the 
same name and can be considered both 
individually and in combination. 

The process of training future managers 
involves changing the state of 
manifestation of integrative quality, 
characterized by the appropriate level (low, 
medium, high). 

The low level of career competence is 
evidenced by the lack of interest in career 
growth, active life, future professional 
activity. There is a certain discrepancy 
between the hierarchy of career 
orientations of the type of chosen 

professional activity and the long-term 
career plan. This level is determined by the 
insufficient level of knowledge about the 
characteristics of management, possible 
career development and competencies 
necessary for successful career growth. 
Masters of this level are not aware of the 
period of professional education as the 
initial stage of their careers, they have not 
yet developed the ability to plan an 
individual educational trajectory. 

The average level of career competence 
is demonstrated by masters who have a 
situational interest in career growth, active 
life and professional activity. They are 
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aware of the period of getting education as 
the initial stage of their career, but 
experience some difficulties in planning an 
individual educational trajectory. At the 
intermediate level, students already have 
an idea of the stages of career planning; 
realize themselves as subjects of 
educational activity. 

Students with a high level of career 
competence show a lasting interest and 
demonstrate the high importance of career 
growth. They seek to gain knowledge 
about possible career paths, master the 
skills to carry out professional activities 
according to the chosen career growth 
plan. The students critically evaluate their 
own career opportunities and abilities. 

Due to their individual psychological 
characteristics, different masters may be 
at different levels of career competence 
according to different criteria. 

Conclusions and research 
perspectives. According to the results of 
the study, the model of career competence 
of future managers in the field of 
education is an effective means of 
improving the training of specialists in 
higher education and, consequently, their 
competitiveness in the market of 

educational services. Possession of a high 
level of career competence is a prerequisite 
for successful employment of a future 
manager, his adaptation in the 
professional sphere, the implementation of 
a conscious and purposeful process of 
professional self-realization, professional 
career development. 

The structural-functional model we 
developed is dynamic, as it demonstrates 
changes under the influence of internal 
and external factors. It is also functional, 
as it consists of four blocks, the internal 
structure of each of which has its own 
components that are interconnected and 
carry a certain semantic load. The 
proposed model is designed to ensure the 
continuity of the educational process in 
higher education institutions for the 
training of highly qualified managers in 
the field of education. 

The study does not cover all aspects of 
the problem. Among the topical issues 
that need further study are: improving the 
content, forms and methods of preparing 
students for their own career planning; 
development of methods for becoming a 
career-competent specialist in the process 
of self-improvement. 
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NORMATIVE AND LEGISLATIVE DOCUMENTS OF STANDARDIZATION OF 
PROFESSIONAL TRAINING OF COMPUTER SCIENCE TEACHERS IN HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS 

N. S. Pavlova* 

The regulatory and legislative documents outlining the procedures for the standardization of 
teacher professional training in higher education institutions were analyzed. Professional standard 
for the professions "Teacher of elementary classes of a general secondary education institution", 
"Teacher of a general secondary education institution", "Teacher of primary education" were 
considered; standard of professional preliminary education in the specialty 014.09 Secondary 
education (by subject specialties) of the field of knowledge 01 Education/Pedagogy of the 
educational and professional degree "professional junior bachelor" were analyzed; state standard of 
basic secondary education was reviewed. It was concluded that the identification of the standard 
with the parameters accepted as the state norm of the education determines the structure and 
content structure of the educational process, as well as the volume of the educational load, the level 
of professional training of the student and the qualification they obtained. Attention is drawn to the 
cooperation of employers and educational institutions as equal partners, who are endowed with the 
same degree of trust in the student of education, as an individual and as a future specialist. The 
value of the teacher's professional standard is revealed due to the general, special, subject 
competencies defined in it and the professional one highlighted in the list of special competencies, 
the content of which is determined by the subject field, job duties and functions of the specialist. The 
content of the teacher's professional competence is described through the typical professional tasks 
he solves. To achieve the goals of the research, the list of abilities and knowledge of the computer 
science on the basis of the professional standard of education, the standard of professional 
preliminary education, the standard of basic secondary education was composed. The lack of 
updated standards at the bachelor's and master's levels of specialty 014.09 Secondary education 
(CS) is outlined as an urgent problem. It was concluded that the procedures of standardization of 
education are complex, accordingly, the development of standards (by subject specializations) is 
ambiguous. The system-forming normative-legislative document is called the professional standard, 
which contains requirements for knowledge, skills, professionally significant qualities, and 
competences of a specialist and is the basis for the development and implementation of a number of 
other documents, in particular, education standards, on the basis of which, in turn, educational and 
professional programs are developed. 
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ ДОКУМЕНТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Н. С. Павлова 

Проаналізовано нормативно-законодавчі документи, які окреслюють процедури 
стандартизації професійної підготовки вчителя у закладах освіти. Розглянуто: професійний 
стандарт за професіями "Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти", 
"Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель початкової освіти"; Стандарт 
фахової передвищої освіти зі спеціальності 014.09 Середня освіта (за предметними 
спеціальностями) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітньо-професійного ступеня 
"фаховий молодший бакалавр"; Державний стандарт базової середньої освіти. Зроблено 
висновок, про те, що ототожнення стандарту із параметрами, що приймаються за 
державну норму освіченості фахівця, дозволяє визначити структуру і зміст освітнього 
процесу, обсяг навчального навантаження, рівень професійної підготовки здобувача освіти 
та здобуту ним кваліфікацію. Звернено увагу на співпрацю закладів вищої і середньої освіти, 
які наділені однаковим ступенем довіри до здобувача освіти, як до особистості і як до 
майбутнього фахівця. Розкрито цінність професійного стандарту вчителя через загальні, 
спеціальні і предметні компетентності, а також виділення в переліку спеціальних 
компетентностей – професійної, зміст якої визначається предметною галуззю, посадовими 
обов’язками і функціями фахівця. Зміст професійної компетентності вчителя описано через 
вирішувані ним типові професійні завдання. Для досягнення цілей дослідження узагальнено 
перелік здатностей і обізнаності вчителя інформатики на основі професійного стандарту 
освіти, стандарту фахової передвищої освіти, стандарту базової середньої освіти. Як 
актуальну проблему, відзначено відсутність оновлених стандартів бакалаврського і 
магістерського рівнів спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика). Зроблено 
висновок, що процедури стандартизації освіти є складними і комплексними, відповідно, 
розробка стандартів (за предметними спеціалізаціями) є неоднозначною. 
Системоутворювальним нормативно-законодавчим документом названо професійний 
стандарт, який містить вимоги до знань, умінь, професійно значимих якостей і 
компетентностей фахівця та є основою для розроблення й впровадження низки інших 
документів, зокрема, стандартів освіти, на основі яких у свою чергу розробляються 
освітньо-професійні програми. 

 
Ключові слова: професійний стандарт вчителя, стандарт освіти; кваліфікація 

"вчитель інформатики", майбутній вчитель інформатики; професійні компетентності 
вчителя інформатики; освітньо-професійна програма. 

 
Introduction of the issue. Modern 

stage of education development is 
characterized with the standardization that 
is a procedure of development, reasoning 
and approval of interacting standards. 
Standards implementation, approbation of 
educational and professional programs 
(EPP) for educational curriculums makes 
possible to discuss research and 
experimental character of teacher’s 
professional training in HEI. Education 
standardization procedures are caused 
with the necessity to save and enrich 
national educational traditions, regulate 

Постановка проблеми. Сучасний 
етап розвитку освіти характеризується 
стандартизацією, що є процедурою 
розроблення, обґрунтування і 
затвердження взаємодіючих стандартів. 
Уведення в дію стандартів, апробація 
освітньо-професійних програм (ОПП) 
навчальних планів дозволяє говорити про 
дослідницько–експериментальний 
характер професійної підготовки вчителя 
у ЗВО. Процедури стандартизації освіти 
зумовлені потребою зберегти і 
примножити національні освітні 
традиції, урегулювати автономію ЗВО, 
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HEIs autonomy, improve the quality of 
educational services given by HEI. 

Current state of the issue. The issue of 
Ukrainian education standardization has 
been studied by S.U. Honcharenko, 
I.A. Ziaziun, V.H. Kremen, V.I. Luhovyi, 
N.H. Nychkalo, L.P. Pukhovska and others. 
Some theoretical and practical aspects of 
regulations and their implementation into 
the process of specialists’ professional 
training are presented in the research of 
V.Ye. Bakhrushyn, L.M. Hrynevych, 
M.N. Hryshyn, I.B. Zhyliaiev, N.V. Dupak, 
V.V. Kovtunets, V.Yu. Bykov, 
S.A. Kalashnikova, Yu.M. Rashkevych, 
O.M. Sliusarenko, I.I. Smahin and others. 
Methodological and applied directions of 
standards development were researched by 
V.I. Baidenko, A.I. Valytska, KV. Korsak, 
P.H. Luzan, N.V. Morze, V.L. Petrenko and 
others. Thus, the necessity of updating 
professional training of Computer Science 
teacher in the way of standards 
development and implementation is 
outlined by I.S. Voitovych [1: 15]. These 
standards reveal qualitative results of 
educational process in notions of 
professional competencies. Analyzing the 
studying results the researcher focuses on 
the achievements of personal and 
professional development of education 
applicants. I.S. Voitovych covers the idea of 
educational activity discussing exact 
conditions of pedagogical work. 
L.V. Hrynevych stresses on the need to 
"harmonize teachers’ training with new 
state standards’" and prepare them for 
"new teaching methodic" [3].  

Aim of research is to analyze regulatory 
and legislative documents of professional 
training of Computer Science teacher that 
define the procedure of education 
standardization, and to single out their 
characteristics and establish their 
interrelations.  

Results and discussion. In published 
scientific and methodical research, the 
phenomenon of education standardization 
presenting officially established regulations 
is revealed. There are: a) professional 
standard that includes requirements to the 
specialist’s qualification defined by the 
employer, competencies description, labor 
functions and other characteristics that are 

підвищити якість надання ними освітніх 
послуг.   

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання стандартизації 
вітчизняної освіти вивчали на 
глобальному рівні С.У. Гончаренко, 
І.А. Зязюн, В.Г. Кремень, В.І. Луговий, 
Н.Г. Ничкало, Л.П. Пуховська  та ін. 
Окремі теоретико-практичні аспекти 
нормативних документів і їх 
упровадження у процес професійної 
підготовки фахівців висвітлено у 
наукових працях В.Є. Бахрушина, 
Л.М. Гриневич, М.Н. Гришина, 
І.Б. Жиляєва, Н.В. Дупак, В.В. Ковтунця, 
В.Ю. Бикова, С.А. Калашнікової, 
Ю.М. Рашкевича, О.М. Слюсаренко, 
І.І. Смагіна та ін. Методологічні та 
прикладні напрями створення стандартів 
досліджувалися В.І. Байденком, 
А.І. Валицькою, К.В. Корсаком, 
П.Г. Лузаном, Н.В. Морзе, В.Л. Петренком 
та ін. Так необхідність оновлення 
професійної підготовки вчителя 
інформатики через розроблення й 
упровадження стандартів, що 
відображають якісні результати 
освітнього процесу в термінах 
професійних компетентностей, 
висвітлена І.С. Войтовичем [1: 15]. 
Вчений веде мову про результати 
навчання, виділяючи досягнення 
особистісного і професійного розвитку 
здобувача освіти, про його навчальну 
діяльність з урахуванням конкретних 
умов педагогічної праці. Л.В. Гриневич 
зазначає, що необхідно "гармонізувати 
підготовку вчителів з новими 
державними стандартами" і підготувати 
їх "до нових методик викладання" [3].  

Метою статті є аналіз нормативно–
законодавчих документів професійної 
підготовки вчителя інформатики, які 
визначають процедуру стандартизації 
освіти, а також виділення їхніх 
особливостей і встановлення між ними 
взаємозв’язку. 

Виклад основного матеріалу. В 
оприлюднених науково–методичних 
працях розкрито феномен стандартизації 
освіти шляхом представлення офіційно 
встановлених нормативних документів, 
серед яких: 

а) професійний стандарт, що містить 
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the base to develop professional 
qualifications; b) education standard that 
outlines expected result from the studying 
according to the appropriate level of 
National Qualifications Framework, content 
and aims of the professional training in 
higher educational institutions. 

First of all, the core of standardization 
as a procedure of educational standards 
implementation deals with the defining the 
aim of studying that includes qualification 
characteristics and may be implemented 
with the help of different didactic 
processes; didactic changes that outline 
the aims of studying, educational process 
and student’s development as a specialist. 
It has been separately developed the 
standards for Bachelor’s and Master’s 
degrees within each specialty. These 
standards are used to evaluate the quality 
of educational services, studying 
organization and results diagnostics. The 
identification of the standard with the 
parameters that are accepted as a state 
standard of specialist’s intelligence gives 
the possibility to define the content of 
educational process, the amount of 
teaching hours, the level of professional 
training of the education applicant, and, in 
general, to comprehend standard’s multi–
functioning.  

The authors follow S.I. Strilets’ who 
compared the education standard with the 
"obligatory core of the content" that does 
not subordinate educational process of the 
sample, and, vice versa, presents the 
prospects to update the content of 
studying, development of variable programs 
and different teaching technologies [8: 70]. 
Generalized interpretations towards 
standards implementation into the HEIs 
activity are presented in monographic 
research [5]. The standard of education is 
defined in multi–vector interpretations: as 
an organizational and regulative base to 
develop educational system; system–
identifying base to develop the content of 
education (provides the continuity of 
studying); organizational and 
methodological base (development of 
general and educational EPP and other 
documents) [5: 20]. The visualization of 
mentioned conceptions is presented in the 
figure 1.  

визначені роботодавцями вимоги до 
кваліфікації фахівця, опис 
компетентностей, трудових функцій та 
інших особливостей, які є підґрунтям для 
формування професійних кваліфікацій; 

б) стандарт освіти, у якому описано 
очікуваний результат навчання за 
відповідним рівнем Національної рамки 
кваліфікацій, зміст і цілі професійної 
підготовки у закладах освіти. 

Сутність стандартизації, як процедури 
запровадження норм освіти, полягає, 
перш за все: у визначенні мети 
навчання, у яку закладено 
кваліфікаційні характеристики і яку 
можна реалізувати різними 
дидактичними процесами; у 
дидактичних змінах, які визначають цілі 
навчання, освітній процес і розвиток 
студента як фахівця. Розроблені окремо 
для бакалаврського і магістерського 
рівнів у межах кожної спеціальності, 
стандарти використовуються для 
оцінювання якості освітніх послуг, 
організації навчання і діагностування 
результатів. Ототожнення стандарту із 
параметрами, що приймаються за 
державну норму освіченості фахівця, 
дозволяє визначити зміст освітнього 
процесу, обсяг навчального 
навантаження, рівень професійної 
підготовки здобувача освіти, а загалом, 
усвідомити багатофункціональність цього 
нормативного документу.  

Ми дотримуємося думки С.І. Стрілець, 
яка порівняла стандарт освіти із 
"обов’язковим ядром змісту", який не 
підпорядковує освітній процес шаблону, а, 
навпаки, відкриває перспективи для 
оновлення змісту навчання, створення 
варіативних програм і різноманітних 
технологій учіння [8: 70]. Узагальнені 
роз’яснення щодо впровадження 
стандартів у діяльність ЗВО представлено 
у монографічному дослідженні [5]. 
Стандарт освіти визначено різновекторно, 
а саме, як: організаційно–нормативну 
основу розвитку освітньої системи; 
системно–визначальну основу для 
формування змісту освіти (забезпечує 
безперервність і наступність навчання); 
організаційно-методичну базу (розробка 
загальноосвітніх і ОПП та інших 
документів) [5: 20]. Візуалізацію описаних 
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вище міркувань відображено на рис. 1. 
 

 
Fig. 1. The system of standards in the field of education 

Nowadays, the list of regulations is 
implemented, and these documents are the 
educational guides, in particular: 
Professional teacher’s standard, State 
standard of general secondary education, 
State standard of professional and 
technical education, Standard of special 
college education. Such documents are 
developed considering international and 
Ukrainian experience and are approved by 
Ministry of Education and Science (MES) of 
Ukraine in agreement with National Agency 
for Higher Education Quality Assurance. 
The author focuses on the analysis of 
developed and implemented into education 
standards that is the next step in the 
development of the own position in the 
standardization procedure of the process of 
professional training of Computer Science 
teacher.   

Professional standard is a system-
forming factor of educational reforms that 
is based on the competency approach. This 
standard presents the requirements to the 
labor content, specialist’s qualifications 
and competencies that are interrelated with 
the levels of National Qualifications 
Framework. In general, this document 
regulates the cooperation between the 
employers and HEI as two equal partners 
that are given equal degree of trust for the 
education applicant as for the personality 
and the future specialist (Fig. 2). 

На сьогодні впроваджено низку 
нормативних документів, які є освітніми 
орієнтирами, зокрема: Професійний 
стандарт вчителя, Державний стандарт 
загальної середньої освіти, Державний 
стандарт професійно–технічної освіти, 
Стандарт фахової передвищої освіти. 
Такі документи формуються з 
урахуванням міжнародного і 
вітчизняного досвіду й затверджуються 
Міністерством освіти і науки (МОН) 
України за погодженням з Національним 
агентством із забезпечення якості вищої 
освіти. Наступний крок у формуванні 
власного бачення процедури 
стандартизації процесу професійної 
підготовки вчителя інформатики 
вбачаємо в аналізі розроблених і 
впроваджених в освіту стандартів. 

Системоутворювальним чинником 
реформи освіти є побудований на основі 
компетентнісного підходу професійний 
стандарт. У ньому представлено вимоги 
до змісту праці, кваліфікації і 
компетентностей фахівця, які 
співвідносяться з рівнями Національної 
рамки кваліфікацій. Загалом, цей 
документ нормалізує співпрацю між 
роботодавцями і ЗВО як двома 
рівноправними партнерами, які наділені 
однаковим ступенем довіри до здобувача 
освіти, як до особистості і як до 
майбутнього фахівця (рис. 2).   
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Fig. 2. The place of the professional standard in the triad "Employer–

Education–Specialist" 
 

The other value of the document deals 
with the definition of competencies: general 
ones that are the individual abilities to 
carry out different kinds of activities, to 
solve the issues in an effective way; special 
ones that are acquired by a student during 
the obtaining the content of a certain 
educational branch at all stages of 
studying at HEI; subject ones that are 
developed by the applicant of education 
while studying different subjects of EPP. 
The author points out that the document 
orders the requirements to the content of 
education and studying results in the way 
of professional identity of the future 
specialist. Professional competencies are 
priority ones defined with the subject area, 
job duties and specialist’s business 
functions (Table 1). The development of 
professional competency of Computer 
Science teacher is based on Computer 
Science knowledge as a fundamental 
science and school subject, and also the 
awareness of the theory and methodic of 
Computer Science teaching. The obtaining 
of mentioned aspects is possible during 
general scientific, subject, psychological 
and pedagogical training.  

Інша цінність документу полягає у 
визначенні компетентностей: загальних, 
що є здатністю індивіда здійснювати 
різні види діяльності, ефективно 
розв’язувати проблеми; спеціальних – їх 
набуває студент під час засвоєння змісту 
певної освітньої галузі на всіх етапах 
навчання у ЗВО; предметних – їх формує 
здобувач освіти, вивчаючи ту чи іншу 
дисципліну ОПП. Можна сказати, що у 
документі систематизовано вимoги дo 
змiсту oсвiти й результатів навчання у 
вигляді професійної ідентичності 
майбутнього фахівця. У переліку 
спеціальних компетентностей, 
пріоритетними є професійні, які 
визначаються предметною областю, 
посадовими обов’язками і виробничими 
функціями фахівця (табл. 1). 
Формування професійної компетентності 
майбутнього вчителя інформатики, 
спирається на знання з інформатики, як 
фундаментальної науки і як шкільної 
дисципліни, а також на обізнаність з 
теорії та методики навчання 
інформатики, опанування якими 
відбувається під час загальнонаукової, 
предметної і психолого–педагогічної 
підготовки. 

 
 
 

Table 1 
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Production functions and typical tasks of a teacher's pedagogical activity 
Function  The name of the typical task 

gnostic possess knowledge and systematically replenish it through self–
education; to study the pedagogical experience of colleagues; to create 
appropriate conditions for the comprehensive development of the 
individual; to be aware of the content of modern pedagogical 
technologies and to understand the prospects of their implementation 
in the educational process, etc.; 

organizational outline priority areas of work; to plan the activities of both their own 
and students of education; self–organize in the performance of 
professional duties, etc.; 

communicative choose appropriate means and methods of communication with all 
participants of the educational process; follow the rules and norms of 
communication, etc. 

 
With the aim to get feedback from the 

teachers towards the use of professional 
standards by the educational institutions 
the questionnaire was carried out at the 
state level and its results were announced 
and revealed on the websites of these 
institutions (https://cutt.ly/mK9iyHy). 
Separate results of the questionnaire are 
given in the figure 3. 

Із метою отримання зворотнього зв`язку 
від вчителів щодо застосування 
професійного стандарту освітніми 
установами було проведене на 
державному рівні опитування, 
результати якого оприлюднено і 
відображено на сайтах цих установ 
(https://cutt.ly/mK9iyHy). Окремі 
результати анкетування наведено на 
рис. 3. 

 
Fig. 3. Visualization of teacher survey results 

 
Therefore, teacher’s professional 

standard is one of the fundamental 
regulative documents that contains the 
requirements to the knowledge, skills, 
professionally important characteristics of 
a specialist. In addition, this standard is a 
basis to develop the list of other 
documents, in particular, the educational 
standard that states the requirements to 
the personality of an applicant as to the 
pedagogue, regulates the studying and is a 

Таким чином, професійний стандарт 
вчителя є одним із основних нормативних 
документів, який містить вимоги до знань, 
умінь, професійно значущих якостей 
фахівця, разом з цим – є основою для 
розроблення низки інших документів, 
зокрема стандарту освіти. Стандарт освіти 
констатує вимоги до особистості здобувача 
як до педагога, регламентує навчання та є 
передумовою його професійного розвитку і 
становлення за предметними 
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pre–condition for pedagogue’s professional 
development and formation according to 
the subject specializations. Standard 
content may change considering needs of 
the society, higher educational institutions 
and schools, recommendations for 
scientific and pedagogical employees. As an 
example, the author gives professional 
standard according to the jobs of "Primary 
school teacher of the general secondary 
education institution", "Teacher of the 
general secondary education institution" 
and "Primary education teacher" [6]. The 
importance of the documents is revealed in 
the description of teacher’s general and 
professional competencies, generalization 
of their activity through the list of labor 
functions: planning and carrying out the 
educational process in a taught subject; 
development of informational educational 
environment according to the requirements 
and interests of education applicants in 
general educational institutions of 
secondary education (GEISE); carrying out 
the own research and with students as well 
to involve them into the research activity; 
reflection and professional self-
development; professional communication 
with colleagues and representatives of 
other knowledge branches; generalization 
and presentation of the own pedagogical 
experience. 

Within each labor function it is pointed 
out teacher’s competencies that define their 
ability to make decisions professionally and 
to act. The content description deals with 
the ideas towards the changes of the 
activity of those who study and those who 
teach. In particular, the author focuses on 
the fact that traditional teacher’s 
«knowledge broadcasting» should become 
the processes that direct students on the 
knowledge obtaining during their cognitive 
activity. The first teacher’s labor function 
concerns with subject and methodic 
competency the teacher should get to carry 
out that function successfully [6]. 
Mentioned competency is presented with 
teacher’s ability to model studying content 
basing on the obligatory studying results; 
form and develop students’ subject 
competencies; select and use effective 
studying methodic and technologies and 
personal development; develop students’ 

спеціалізаціями. Зміст стандарту може 
змінюватися з урахуванням потреб 
суспільства, закладів вищої і середньої 
освіти, рекомендацій науково-
педагогічних працівників. Як приклад, 
розглянемо професійний стандарт за 
професіями "Вчитель початкових класів 
закладу загальної середньої освіти", 
"Вчитель закладу загальної середньої 
освіти", "Вчитель початкової освіти" [6]. 
Значущість документу розкривається в 
описі загальних і професійних 
компетентностей вчителя, узагальненні 
його професійної діяльності через перелік 
трудових функцій, серед яких: 
планування і здійснення освітнього 
процесу з предмету вивчення; створення 
інформаційного освітнього середовища з 
урахуванням запитів та інтересів 
здобувачів освіти у загальноосвітніх 
закладах середньої освіти (ЗЗСО); 
проведення досліджень як власних, 
педагогічних, так і з залученням учнів до 
дослідницької діяльності; рефлексія та 
професійний саморозвиток; професійне 
спілкування з колегами та 
представниками інших галузей знань; 
узагальнення і презентація власного 
педагогічного досвіду.  

У межах кожної трудової функції 
вказано компетентності вчителя, які 
визначають його здатність професійно 
приймати рішення і діяти. В описі змісту 
функцій покладено ідеї щодо зміни 
діяльності тих, хто навчається, і тих, хто 
навчає, зокрема, акцентується увага на 
тому, щоб традиційна для вчителя 
«трансляція знань» переросла у процеси, 
які налаштовують учнів осягати знання 
під час власної пізнавальної активності. 
Зупинимося на першій трудовій функції 
вчителя, для успішного виконання якої він 
повинен володіти предметно-методичною 
компетентністю [6]. Згадана 
компетентність відображається здатністю 
вчителя: моделювати зміст навчання, 
спираючись на обов’язкові навчальні 
результати; формувати і розвивати в учнів 
предметні компетентності; добирати і 
використовувати ефективні методики й 
технології навчання і розвитку особистості; 
розвивати в учнів критичне мислення 
засобами предмету вивчення; оцінювати 
результати навчання на засадах 
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critical thinking with the means of subject 
studying; value studying results basing on 
the competency approach. 

These descriptions may be widened with 
the list of teacher’s abilities that, in 
author’s opinion, are important: to have 
deep knowledge in psychology, pedagogic, 
teaching subject as a fundamental science 
and a school subject, realize the need in 
their regular updating; integrate the 
subject content and different kinds of 
teaching and cognitive activity of education 
applicants in GEISE carefully and 
advisably; bring up students’ valuable 
relation to the subject of teaching. 

Without any doubts is the fact that the 
student who obtains the qualification of 
"Computer Science teacher", first of all, 
needs to be aware of student’s general and 
subject competencies outlined in 
informative educational branch; studying 
results according to the state standards 
and typical educational programs; content 
of School Computer Science Course (SCSC) 
according to different educational programs 
and its integration with other subjects that 
are taught in GEISE; methodic and 
technologies of content modeling basing on 
linear-concentric model of its studying; 
forms and methods, technologies and 
means of students’ teaching considering 
their age and individual development; 
communication with other participants of 
educational process and representatives of 
other knowledge branches; technical tools 
of Computer Science room, software of 
general and special purposes; "lifelong 
learning", strategies of personal and 
professional development.  

The abilities and awareness singled out 
above give the student (as a future teacher) 
the possibility to comply the requirements 
that are presented in qualification 
description, and also to carry out 
professional activity competently: to solve 
practical tasks of secondary education; 
teach and develop students with the means 
of SCSC; carry out pedagogical activity 
researching and generalizing Ukrainian 
and foreign experience and developing the 
own professional style. 

The use of professional standard is 
caused with the reason that it is a base in 
such issues as: development and 

компетентнісного підходу.  
Розширити ці описи варто переліком 

здатностей вчителя, які, на нашу думку, є 
важливими: володіти глибокими знання з 
психології, педагогіки, предмету вивчення 
як фундаментальної науки і як шкільного 
предмету, усвідомлювати потребу в їх 
систематичному оновленні; виважено і 
доцільно інтегрувати зміст предмету і різні 
види навчально–пізнавальної діяльності 
здобувачів освіти у ЗЗСО; виховувати в 
учнів ціннісні ставлення до предмету 
вивчення.  

Не викликає сумніву, що, студент, який 
здобуває кваліфікацію "вчитель 
інформатики", перш за все, повинен бути 
обізнаним щодо: загальних і предметних 
компетентностей учня, окреслених 
інформатичною освітньою галуззю; 
результатів навчання за державними 
стандартами і типовими навчальними 
програмами; змісту шкільного курсу 
інформатики (ШКІ) за різними 
навчальними програмами та його 
інтеграції з іншими предметами, що 
вивчаються у ЗЗСО; методик і технологій 
моделювання змісту навчання на основі 
лінійно-концентричної моделі її вивчення; 
форм, методів, технологій і засобів 
навчання учнів з урахуванням їхніх 
вікового та індивідуального розвитку; 
налагодження комунікації з учасниками 
освітнього процесу та представниками 
інших галузей знань; технічних засобів 
кабінету інформатики, програмного 
забезпечення загального і спеціального 
призначення; "навчання впродовж 
життя", стратегії особистісного і 
професійного розвитку. 

Виділені вище здатності та обізнаності 
дають змогу студенту, як майбутньому 
вчителю, відповідати вимогам, які 
відображені в описі кваліфікації, а також 
компетентно виконувати професійну 
діяльність, наприклад: розв’язувати 
практичні завдання в галузі середньої 
освіти; навчати і розвивати учнів 
засобами ШКІ; здійснювати педагогічну 
діяльність, вивчаючи й узагальнюючи 
вітчизняний і зарубіжний досвід та 
вибудовуючи власний стиль у професії.  

Застосування професійного стандарту 
окреслюється тим, що він є підґрунтям у 
питаннях: розробки й акредитації ООП 
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accreditation of SEN of Secondary 
education (in subject specializations); 
students’ self-estimation; students’ final 
certification who finish their studying at 
HEI. The use of professional standard may 
be described in such way – "either for 
teacher’s professional activity evaluation or 
for their professional development" [3]. The 
most significant value of professional 
standard is focused on the defining 
obligatory requirements to professional 
training of the education applicant in 
general or to its separate components, in 
particular. Despite the fact that standard is 
developed according to international and 
Ukrainian experience, its content may be 
adjusted considering the needs of society, 
institutions of higher and secondary 
education, recommendations of 
experienced scientific and pedagogical 
employees.  

The procedure of education 
standardization includes the development 
of state educational standards for each 
degree of education. Regulatory documents 
define professional training of the future 
teacher at the Bachelor’s and Master’s 
educational degrees that differ with their 
requirements to student’s knowledge and 
skills, developed ability to carry out the 
activity in specialty. Moreover, the second 
degree is a logic continuation of the 
previous one providing the widening of 
specialist’s professional activity. 
Highlighting educational system flexibility 
and the adoption of educational process to 
the students’ needs and regional labor 
market educational standards give HEI the 
power to develop EPP and teaching and 
methodological materials according to a 
certain specialty of the appropriate degree.  

There is a list of general and specialist’s 
competencies, program results of teaching 
and other professional characteristics the 
education applicant should obtain in the 
Standard of special college education in 
specialty of 014.09 Secondary education (in 
subject specializations) of the field of 
knowledge of 01 Education/Pedagogic of 
education; and professional degree of 
"professional junior bachelor" that was 
approved and implemented by the order of 
MES of Ukraine on 21 September 2021 [7]. 
On the one hand, the standard presents 

Середня освіта (за предметними 
спеціалізаціями); самооцінювання 
студентів; підсумкової атестації студентів, 
які завершують навчання у ЗВО. 
Використання професійного стандарту 
можна описати так – "як для оцінювання 
професійної діяльності вчителя, так і для 
його професійного розвитку" [3]. 
Найвагомішу цінність професійного 
стандарту вбачаємо у визначені 
обов’язкових вимог до професійної 
підготовки здобувача освіти в цілому чи до 
її окремих компонентів, зокрема. 
Незважаючи на те, що стандарт 
сформований з урахуванням 
міжнародного і вітчизняного досвіду, його 
зміст може корегуватися з урахуванням 
потреб суспільства, закладів вищої і 
середньої освіти, рекомендацій 
досвідчених науково-педагогічних 
працівників. 

Процедура стандартизації освіти 
передбачає розробку державних 
стандартів освіти для кожного рівня 
освіти. Нормативні документи 
визначають професійну підготовку 
майбутнього вчителя на бакалаврському і 
магістерському освітньому рівні, які 
відрізняються один від одного вимогами 
до знань та умінь студента, сформованою 
здатністю до виконання діяльності за 
спеціальністю. Причому другий рівень є 
логічним продовженням попереднього, 
передбачаючи розширення сфери 
професійної діяльності фахівця. 
Підкреслюючи гнучкість системи освіти та 
адаптацію освітнього процесу до потреб 
студентів і регіонального ринку праці, 
стандарти освіти надають ЗВО 
повноваження розробляти ОПП та 
навчально–методичні матеріали за певною 
спеціальністю відповідного освітнього 
рівня.  

У Стандарті фахової передвищої освіти 
зі спеціальності  014.09 Середня освіта (за 
предметними спеціальностями) галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка освітньо-
професійного ступеня "фаховий молодший 
бакалавр", який затверджено і введено у 
дію наказом МОН України від 21.09.2021 
р. міститься перелік загальних і фахових 
компетентностей, програмних результатів 
навчання та інших професійних 
характеристик, якими має володіти 
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the aim of studying which achievements 
should be the first task, and, on the other 
hand, describes the result compared with 
the aim and is achieved through the 
subject studying of general and 
professional part of EPP, and strengthening 
the subject interaction. Considering the 
theme of the research the author points 
out teachers’ abilities they should obtain:   

 to use the knowledge of scientific 
facts, conceptions, theories, principals, 
methods of Computer Science and 
methodic of its teaching; 

 to solve the tasks of SCSC of 
different levels of complexity and to develop 
appropriate skills of education applicants; 

 to motivate students for studying, 
cognitive and research activity according to 
individual needs, possibilities, skills and 
interests for each of them including the 
rules and recommendations towards their 
health saving;  

 to select and use ICT in educational 
process and extracurricular work, to 
analyze and evaluate the expediency and 
efficiency of their use.  

The student who obtained the 
qualification of «Computer Science teacher» 
should: comprehend and realize modern 
methodic and technologies of Computer 
Science teaching solving pedagogical, 
methodical, organizational and 
management tasks; use interdisciplinary 
relations and integration of the content of 
different educational branches into the 
educational environment; use didactic 
potential of modern means of teaching in a 
balanced and expedient way including the 
use of ICT and cloud technologies; select 
effective strategies of communication with 
the colleagues and representatives of other 
knowledge branches; evaluate the own 
pedagogical activity and studying 
achievements of the students according to 
certain criteria with the use of ICT (filling in 
the electronic documents including 
electronic record of grades and students’ 
daybooks). The author stresses on the 
skills to develop, research, realize the 
algorithms of Computer Science tasks 
solving using programming languages; the 
ability to use program means of general 
and special purposes to solve applied tasks 
in Computer Science, Math and other 

здобувач освіти [7]. У стандарті, з одного 
боку, представлено мету навчання, 
досягнення якої повинно бути 
першочерговим завданням, а з іншого – 
описано результат, що зіставлений із 
метою і досягається через вивчення 
дисциплін загального і професійного блоку 
ОПП, посилення міждисциплінарної 
взаємодії. Беручи до уваги тематику 
дослідження, звернемося до здатностей 
вчителя, якими він має володіти:  

 використовувати знання наукових 
фактів, концепцій, теорій, принципів, 
методів інформатики і методики її 
навчання; 

 розв’язувати задачі ШКІ різного 
рівня складності й формувати відповідні 
вміння в здобувачів освіти; 

 мотивувати учнів до навчальної, 
пізнавальної і дослідницької діяльності 
відповідно до індивідуальних потреб, 
можливостей, здібностей та інтересів 
кожного, з дотриманням правил й 
рекомендацій щодо їх здоров’язбереження; 

 добирати й використовувати ІКТ в 
освітньому процесі та в позакласній 
роботі, аналізувати й оцінювати 
доцільність та ефективність їх 
застосування. 

Студент, який здобув кваліфікацію 
"вчитель інформатики" повинен: розуміти і 
реалізовувати сучасні методики й 
технології навчання інформатики, 
вирішуючи педагогічні, методичні та 
організаційно-управлінські завдання; 
застосовувати міжпредметні зв’язки та 
інтеграцію змісту різних освітніх галузей в 
освітньому середовищі; виважено і 
доцільно використовувати дидактичний 
потенціал сучасних засобів навчання, у 
тому числі із застосуванням ІКТ та 
хмарних технологій; добирати ефективні 
стратегії комунікації з колегами й 
представниками інших галузей знань; 
оцінювати власну педагогічну діяльність та 
навчальні досягнення учнів відповідно до 
певних критеріїв  з використанням ІКТ 
(ведення електронних форм документації, 
в тому числі електронного журналу і 
щоденників учнів). Не можемо залишити 
поза увагою: уміння розробляти, 
досліджувати, реалізовувати мовами 
програмування алгоритми розв’язання 
задач з інформатики; здатність 
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subjects; skills to solve the tasks of SCSC 
of different levels of complexity and to 
develop students’ appropriate skills. 

Researching the structure and content of 
modern standards of higher education 
I.S. Voitovych provides the opinion that 
their multi–aimed use should satisfy the 
requirements of all participants of 
specialist’s training [2: 21]. The researcher 
focuses on the employers (as the 
customers); higher education applicants (as 
those who study carrying out self-esteem 
and developing the own studying tracks); 
HEI academic society (to define the content 
of education and development of EPP and 
educational programs), education 
authorities (for controlling functions), 
independent agencies (to monitor 
education quality).   

In the research of education 
standardization process the leading aspect 
concerns with the researching the content 
of "qualification" notion. There is not one 
definition of this notion. National 
Qualifications Framework distinguishes 
between educational and professional 
qualifications. The first one is the unity of 
the results of studying established with the 
education standard and competencies 
obtained by a person. The second one is 
presented with standardized results of 
studying and competencies that give the 
individual the possibility to carry out 
professional activity and to solve 
complicated specialized tasks in chosen 
field of knowledge.  

Teacher’s qualification is described 
through the professional competency 
presented with the unity of key (solving 
typical pedagogical tasks), basic (deal with 
pedagogical activity in specialty), and 
special (the originality of subject branch) 
competencies that provide specialist’s 
mobility. The codification according to 
National Classifier of Ukraine SC 003:2010 
"Classifier of jobs" gives the possibility to 
analyze qualification obtained by a student 
in specialty of 014.09 Secondary education 
(Computer Science) in groups presented in 
the Table 2.  

використовувати програмні засоби 
загального та спеціального призначення 
для розв’язання прикладних задач з 
інформатики, математики та інших 
дисциплін; уміння розв’язувати задачі ШКІ 
різного рівня складності та формувати 
відповідні вміння в учнів.   

Досліджуючи структуру i змiст сучасних 
стандартiв вищoї oсвiти, І.С. Войтович 
висловлює думку про те, що їх 
багатoцiльoве викoристання пoвинно 
задoвольняти вимoги всiх учасників 
прoцесу пiдгoтoвки фахiвця [2: 21]. 
Учений веде мову про: рoбoтoдавцiв (як 
замoвників); здобувачів вищої освіти (як 
тих, хто навчається, здійснюючи 
самooцiнювання й побудову власних 
траєктoрiй навчання); академiчну 
спільноту ЗВО (для визначення змiсту 
oсвiти i рoзрoблення ОПП, навчальних 
програм), oргани управлiння oсвiтoю (для 
кoнтрoлюючих функцiй); незалежні агенцiї 
(для мoнiтoрингу якoстi oсвiти). 

Провідним у дослідженні процедури 
стандартизації освіти є вивчення змісту 
поняття "кваліфікація". Єдиного змістового 
наповнення цього терміну немає. 
Національна рамка кваліфікацій розрізняє 
освітню і професійну кваліфікації. Перша є 
сукупністю встановлених стандартом 
освіти і здобутих особою результатів 
навчання й компетентностей, а друга – 
стандартизованими результатами 
навчання і компетентностей, що дають 
змогу індивіду виконувати професійну 
діяльність, розв’язувати складні 
спеціалізовані задачі в обраній галузі знань. 

Кваліфікація вчителя описується 
професійною компетентністю, що 
представлена сукупністю ключових 
(розв’язування типових педагогічних 
задач), базових (відображають педагогічну 
діяльність за спеціальністю) і спеціальних 
(своєрідність предметної галузі) 
компетентностей, які забезпечують 
мобільність фахівця. Кодифікація за 
Національним класифікатором України 
ДК 003:2010 "Класифікатор професій" 
дозволяє розглядати кваліфікацію, яку 
здобуває студент за спеціальністю 
014.09  Середня освіта (Інформатика) в 
угрупуваннях, відображених у табл. 2.  

 
Table 2 
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Profession "teacher" in the National Classifier 
Section Unit Class Subclass 

2 23 232 2320 
Professionals Teachers Teachers of general 

secondary 
education 
institutions 

Teacher of general secondary 
education institutions Teacher of 
institutions of general secondary 
education and specialized education 

 
The author states that with the aim to 

define the content of professional training 
of the future teacher of Computer Science 
it should be considered the aim of 
informatics educational branch presented 
in State standard of general secondary 
education [4]. This aim deals with the 
formation of a personality who is able to 
use digital devices and technologies for 
developing, creative self-expression, own 
and social well-being using critical 
thinking, skills of safe and responsible 
activity in informational society. The 
document covers competency potential of 
SCSC with the list of competencies and the 
description of their content through the 
students’ skills, obligatory results of 
studying.    

Generalization of the own research 
concerning with the relations between 
competencies of education applicant in 
GEISE and future teacher of Computer 
Science is revealed in the Table 3 (one 
competency is given as an example) and in 
the Fig. 4.  

Із метою визначення змісту професійної 
підготовки майбутнього вчителя 
інформатики варто брати до уваги, на 
наш погляд, мету інформатичної освітньої 
галузі, що представлена у Державному 
стандарті базової середньої освіти [4]. 
Метою інформатичної освітньої галузі є 
формування особистості, здатної 
використовувати цифрові пристрої і 
технології  для розвитку, творчого 
самовираження, власного й суспільного 
добробуту із застосуванням критичного 
мислення, навичок безпечної й 
відповідальної діяльності в 
інформаційному суспільстві. У документі 
представлено компетентнісний потенціал 
ШКІ переліком компетентностей і описом 
їх змісту через уміння, обов’язкові 
результати навчання учнів.  

Узагальнення власних наукових 
розвідок про зв'язок між 
компетентностями здобувача освіти у 
ЗЗСО та майбутнього вчителя 
інформатики відображено у табл. 3 (на 
прикладі однієї компетентності) і на рис. 4.  

 
Table 3 

Communication of competence in regulatory and legislative documents 
State standard of basic 
secondary ed ucation 

 

 Standard of 
professional 

preliminary higher 
education 

 Professional standard 
by profession 

 

"lifelong learning"  "the ability to learn and 
master modern 

knowledge" 

 "lifelong learning 
ability" 

key competence 
 

 general competence 
 

 professional 
competence 

 
reflected in learning outcomes  reflected in learning 

outcomes  
 reflected in professional 

actions  
  use work planning software 

to organize training and 
personal development; 
cooperate and communicate 
with other ICT means; 

  analyze the 
possibilities of 
professional 
development taking 
into account the 

  the ability to 
determine the 
conditions and 
resources of 
professional 
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  use criteria for evaluating 
one's own achievements; 

  use various approaches and 
forms of education, the 
possibilities of modern online 
and offline educational 
environments to build your 
own [4]. 

conditions of 
pedagogical activity 
and individual 
requests and needs; 

 evaluate one's own 
pedagogical activity 
according to the 
defined criteria [7]. 

 

development 
throughout life; 

 the ability to interact 
with other teachers 
on the basis of 
partnership and 
support; 

 the ability to monitor 
one's own 
pedagogical activity 
and determine 
individual 
professional needs 
[6]. 

 

 
Fig. 4. Competences of subjects of the educational process (informatics branch of 

knowledge) 
In educational process for the future 

teachers of Computer Science who study 
according to the EPP of 014 Secondary 
education (Computer Science) of Rivne 
State University for the Humanities at the 
Bachelor’s (https://cutt.ly/9ZsTVqZ) and 
Master’s (https://cutt.ly/eZsYObr) degrees 
it is taken into account the requirements 
outlined in regulations: obligatory and 
variable components of EPP are 
appropriate to the requires of higher 
education, GEISE and students; it is 
supported a professional cooperation of 
HEI teaching staff, students, GEISE 
pedagogues; student is given a possibility 
to choose subjects from the selective 
component and develop individual 
educational studying track on its base; 
subject, psychological and pedagogical 
awareness is highlighted through the 
general and professional competencies and 
expected results of studying paying 
attention not only to the studying, but also 

В освітньому процесі для майбутніх 
учителів інформатики, які навчаються за 
ОПП 014 Середня освіта (Інформатика) 
Рівненського державного гуманітарного 
університету на бакалаврському 
(https://cutt.ly/9ZsTVqZ) і 
магістерському (https://cutt.ly/eZsYObr) 
рівнях враховано вимоги, окреслені у 
нормативних документах: обов’язкова і 
варіативна складова ОПП відповідають 
запитам вищої освіти, ЗЗСО й студентів; 
підтримується професійна співпраця 
професорсько–викладацького колективу 
ЗВО, студентів, педагогів ЗЗСО; студенту 
надається можливість обирати 
дисципліни із вибіркового компонента і 
побудувати на цій основі індивідуальну 
освітню траєкторію навчання; 
концентрується увага на предметній, 
психолого–педагогічній обізнаності через 
загальні й професійні компетентності та 
очікувані результати навчання, беручи до 
уваги не лише навчання, а і всебічний 
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to the student’s comprehensive 
development; the dynamics of studying and 
prospects of the future teacher are 
presented through the development 
professional knowledge, skills, experience 
and important professional personal 
characteristics.  

Conclusions and research 
perspectives. Professional standard is a 
system–forming and regulative document 
than contains requirements to the 
knowledge, skills, important professional 
qualities and specialist’s competencies. This 
document is a base to develop and 
implement the list of other documents that 
regulates education reform, in particular, 
education standards on the base of which 
EPPs are developed. Education 
standardization procedures are complicated 
and complex, thus, standards development 
in subject specializations is ambiguous. The 
main issue deals with the absence of 
updated Standards of the Bachelor’s and 
Master’s degrees in specialty of 014.09 
Secondary education (Computer Science). 
The prospects of the following studies deal 
with the research of EPP content according 
to which the future teachers of Computer 
Science study at Ukrainian and foreign 
higher educational institutions. 

розвиток студента; відображено 
динамічність навчання і перспективи 
майбутнього вчителя через формування 
професійних знань, вмінь, досвіду і 
розвитку професійно значущих 
особистісних якостей.  

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Системоутворювальним 
нормативно-законодавчим документом є 
професійний стандарт, який містить 
вимоги до знань, умінь, професійно 
значимих якостей і компетентностей 
фахівця та є основою для розроблення й 
впровадження низки інших документів, 
які регламентують реформу освіти, 
зокрема, стандартів освіти, на основі 
яких у свою чергу розробляються ОПП. 
Процедури стандартизації освіти є 
складними і комплексними, відповідно, 
розробка стандартів за предметними 
спеціалізаціями є неоднозначною. 
Основною проблемою є відсутність 
оновлених Стандартів бакалаврського і 
магістерського рівнів спеціальності 
014.09 Середня освіта (Інформатика).  

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у вивченні змісту ОПП за 
якими навчаються майбутні учителі 
інформатики у вітчизняних і зарубіжних 
закладах вищої освіти.  
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FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND COMMUNICATION 
SKILLS WITH PATIENTS IN FUTURE MEDICAL SPECIALISTS DURING 

UKRAINIAN LANGUAGE CLASSES IN INSTITUTIONS OF PRE-UNIVERSITY 
AND HIGHER MEDICAL EDUCATION 

S. D. Poplavska*, S. V. Hordiichuk**, I. M. Krukovska***, M. V. Kiriachok**** 

The article presents the results of the research dedicated to the issues of formation of 
communicative competence and communication skills with patients in future medical specialists 
during Ukrainian language classes in institutions of pre-university and higher medical education. 
Thus, at the current stage, the problem of formation and development of communicative competence 
and corresponding skills remains highly topical and urgent considering the necessity to train highly 
qualified and competitive medical workers that can carry out their duties, as well as professionally 
communicate with the patients and colleagues without being affected by the majority of negative 
factors, such as Russian-Ukrainian war, overwhelming stress, limited number of days off/reduced 
vacation, necessity to work overtime without substantial financial bonuses. 

In order to conduct the experiment, 100 students at Zhytomyr medical institute of Zhytomyr 
regional council were selected to participate in survey. At the initial stage of the experiment, 
participants were divided into two groups: control group (CG) and experimental group (EG). Students 
were offered to answer a serious of questions aimed at accessing their current level of 
communicative competence formation, as well as their readiness to interact with the patients and 
colleagues. At the second stage of the experiment, CG underwent specialized training aimed at 
forming and developing the communicative competence of future medical specialists, which was 
conducted during the Ukrainian language classes. At the third stage of the experiment, the level of 
formation of communicative competence and readiness for professional interpersonal interaction of 
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future medical specialists of CG and EG were assessed using a specialized survey and compared in 
order to identify positive and/or negative impact caused by the training. 

Based on statistical data collected, it was concluded that formation and development of 
communicative competence and communication skills with patients in future medical specialists 
during Ukrainian language classes in institutions of pre-university and higher medical education 
can be directed and optimized in order to greatly enhance the effectiveness of corresponding skills 
formation. 

 
Key words: communication, communicative competence, future medical specialists, higher 

education institutions, skills. 
 

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА НАВИЧОК 
СПІЛКУВАННЯ З ПАЦІЄНТАМИ У МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА 

ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

С. Д. Поплавська, С. В. Гордійчук, І. М. Круковська, М. В. Кірячок 

У статті подано результати дослідження, присвяченого питанням формування 
комунікативної компетентності та навичок спілкування з пацієнтами у майбутніх 
спеціалістів-медиків під час занять українською мовою в закладах передвищої та вищої 
медичної освіти. Таким чином, на сучасному етапі проблема формування та розвитку 
комунікативної компетентності та відповідних умінь залишається актуальною та 
актуальною з огляду на необхідність підготовки висококваліфікованих та 
конкурентоспроможних медичних працівників, здатних виконувати свої обов’язки, а також 
професійно спілкуватися з пацієнтами і колегами, мінімізуючи вплив більшості негативних 
факторів, таких як російсько-українська війна, сильний стрес, обмежена кількість 
вихідних/скорочена відпустка, необхідність працювати понаднормово без істотних 
фінансових винагород. 

Для проведення експерименту для участі в опитуванні було відібрано 100 студентів 
Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради. На початковому етапі 
експерименту учасники були поділені на дві групи: контрольну (КГ) та експериментальну 
(ЕГ). Студентам було запропоновано відповісти на низку запитань, спрямованих на 
визначення поточного рівня сформованості комунікативної компетентності, а також 
готовності до взаємодії з пацієнтами та колегами. На другому етапі експерименту КГ 
пройшла спеціалізоване навчання, спрямоване на формування та розвиток комунікативної 
компетентності майбутніх спеціалістів-медиків, яке проводилося на заняттях з української 
мови. На третьому етапі експерименту за допомогою спеціалізованого опитування було 
оцінено та порівняно рівень сформованості комунікативної компетентності та готовності 
до професійної міжособистісної взаємодії майбутніх лікарів КГ та ЕГ з метою виявлення 
позитивного та/або негативного впливу з боку навчання. 

На основі зібраних статистичних даних зроблено висновок, що формування та розвиток 
комунікативної компетенції та навичок спілкування з пацієнтами у майбутніх лікарів під 
час занять українською мовою в закладах передвищої та вищої медичної освіти можна 
спрямувати та оптимізувати з метою значного посилення ефективність формування 
відповідних навичок. 

 
Ключові слова: спілкування, комунікативна компетентність, майбутні медики, ЗВО, 

уміння і навички. 
 

Introduction of the issue. Currently 
Ukraine is facing multiple challenges in 
all spheres of social and political life, 
which directly or indirectly impact the 
lives of every single citizen. Moreover, 
due to continuous persistent Covid-19 
pandemic and full-scaled Russian 

military aggression, new set of demands 
and requirements to future medical 
specialists has been formed. It includes 
formation and life-long development of a 
number of competencies, which inlay the 
core of the corresponding profession. The 
conceptual provisions of the competency-
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oriented education paradigm in the 
conditions of a modern post-industrial, 
information-technological society are 
defined in the laws of Ukraine "On 
Education" (2017), "On Higher 
Education" (2014), the National Strategy 
for the Development of Education in 
Ukraine for 2012-2021 (2012), laws of 
Ukraine "On the national informatization 
program" (1998), "On the main principles 
of the development of the information 
society in Ukraine for 2007-2015" (2007) 
[1, 3, 4]. This is also mentioned in the 
Report of the European Commission on 
the prospects for the introduction of new 
educational technologies in the 
educational process (2014) and in the 
materials of the Geneva Declaration on 
the Principles of the Development of the 
Information Society (2003), which outline 
the main problems of forming the 
information and communication 
competence of students of higher 
education and prospective approaches to 
them solution. Also, constant demand of 
highly qualified medical specialist of 
different profiles implies the need to 
substantially update the means and 
tools needed for the formation of the 
professional competence-based skills. 
Based on the study of scientific sources, 
it was established that the process of 
formation of communicative competence, 
as an important component of the 
professional competence of future 
medical specialists, requires the 
implementation of a technological 
approach as a system-forming one in the 
context of the investigated problem, 
however, before its implementation a 
proper assessment of the current state of 
the formation of the above-mentioned 
competence is required [1; 5; 7]. 

Current state of the issue. The 
problem of formation of communicative 
competence of medical workers is 
investigated in the works of works of 
I. Gidzynska, I. Humennaia, L. Maniuk, 
I. Makhnovska, N. Stuchynska, 
O. Shanin, V. Shatylo, N. Shigonska, 
Yu. Yusef, P. Yavorskyi, S. Yastremska 
and others. The problem of 
communicative and socio-communicative 
competence of future specialists was 

reflected in a number of scientific 
studies, primarily philosophical 
(V. Andrushchenko, V. Bychko, 
V. Kremen, L. Sokhan, V. Shinkaruk), 
psychological (I. Bekh, M. Boryshevsky, 
O. Kyrychuk), pedagogical (A. Boiko, 
H. Vasianovych, M. Yevtukh, 
O. Plahotnik, O. Pehota, N. Pobirchenko).  

The concept of readiness for 
communicative interaction and the 
formation of socio-communicative 
competence of future specialists was 
studied at different times by 
N. Abashkina, N. Bidiuk, Ya. Bolyubash, 
O. Hluzman, and L. Pukhovska. General 
issues of professional training of future 
medical specialists were studied by 
scientists, namely: competence aspect 
(O. Horai, L. Poedyntseva, I. Radzievska, 
O. Solodovnyk, Z. Sharlovych), 
communicative aspect (M. Lisovyi, 
S. Poplavska, N. Shygonska etc.), 
cultural studies (Yu. Kolisnyk-
Humeniuk, L. Primachok, O. Yakymova). 

The works of O. Volchenko, 
T. Kolodko, S. Nikolayeva, 
T. Symonenko, H. Khoroshavina and 
others are devoted to the study of the 
peculiarities and development of the 
communicative competence of an 
individual [5; 6]. The structure of 
communicative competence of the future 
specialist was substantiated by N. Bibik, 
O. Savchenko and others. L. Burman, 
L. Haponenko, H. Hontar, and others 
investigated the problems of forming the 
communicative competence of future 
specialists involved in intensive 
communication. In the works of 
I Arkhipov, O. Ovchinnikov, K. Platonov, 
and O. Soldatchenko, the problem of 
forming students' communicative 
abilities is considered [2; 5]. 

Outline of unresolved issues 
brought up in the article. Despite the 
growing attention to competency-
oriented approach, the issues of 
formation of communicative competence 
and communication skills with patients 
in future medical specialists during 
Ukrainian language classes in 
institutions of pre-university and higher 
medical education has not yet been 
properly studied. 
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Aim of research is to assess 
formation of communicative competence 
and communication skills with patients 
in future medical specialists during 
Ukrainian language classes in 
institutions of pre-university and higher 
medical education and to analyze the 
means and tools of its optimization. 

Results and discussion. The 
structure of communicative competence 
of future medical specialists (taking into 
account the traditional, competent and 
functional methodological positions) is a 
combination of several components, 
namely: goal-motivational (outlines 
students' motivated mastery of a targeted 
language and modern information and 
communication technologies (ICTs)); 
cognitive-linguistic (reflects systematic 
knowledge of a targeted language); 
procedural-technological (determines the 
essence of communication skills, as well 
as the skills of using corresponding 
means and tools in the professional 
sphere); reflexive-evaluative (ensures 
reflection on the level of formation of 
communicative competence of future 
medical specialists) [2]. 

Communication is an important part 
of the work of any medical specialist; 
thus, it implies formation of 
corresponding skills in the students at 
pre-university and higher education 
institutions. Also, successful 
communication contributes to the overall 
levels of confidence and effectiveness of 
future medical worker, as well as it helps 
to keep the stress indicators at minimum 
and focus attention on the issues of 
healthcare. As a result of the analysis of 
scientific literature, the essence of 
interpersonal interaction in the process 
of preparation and professional activity 
of a medical worker was determined. The 
content and specificity of interpersonal 
interaction were investigated in the 
context of communicative discourse in 
the form of communicative situations 
and dialogic learning. The conclusion is 
substantiated that interpersonal 

interaction in the process of professional 
training can be considered as the mutual 
influence of subjects of the educational 
process of a higher educational 
institution, which can be accidental or 
planned, long or short-term, verbal, or 
non-verbal. At the same time, the result 
of interpersonal interaction should be 
mutual changes in the behavior, 
activities, attitudes of the participants of 
the educational process [3]. The leading 
characteristics of interpersonal 
interaction (motivation for interaction, 
communicative direction of activity, 
cognitive, situational, and emotional 
nature) of the future medical specialist 
with the involvement of communication 
technologies are clarified [4]. 

It was found that communicative 
technologies play a subordinate 
(instrumental) role in the process of 
training future medical specialists for 
interpersonal interaction and ensure the 
creation, development, and preservation 
of the communicative space of 
professional training of specialists. 

Thus, the first stage of the research 
was focused on assessing level of 
formation of communicative competence 
of future medical specialists in CG and 
EG. For this purpose, a specialized 
survey was designed and used (Table 1). 

Also, the overall level of readiness of 
future medical specialists was analyzed 
and considered (Table 2). Statistical data 
was collected in the process of 
interviewing the students and offering 
them to participate in pre-defined 
roleplay situations, which emulated the 
interpersonal communication of the 
following patterns: medical specialist – 
patient (acquaintance); medical specialist 
– medical specialist (colleague); medical 
specialist – medical specialist (non-
colleague); medical specialist – patient 
(stranger). Based on communicative 
successes and failures, students were 
offered to assess their own performance 
and then compare it with the assessment 
of the researchers [6]. 
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Table 1 
Level of formation of communicative competence of future medical specialists 

(comparative data) 
Level of formation of communicative competence (initial stage) 

№ Level of formation Self-assessment 
(%) 

Survey results (%) 

1 High 35% 17% 
2 Medium 57% 66% 
3 Low 6% 16% 
4 Hard to identify 2% 1% 

 
Table 2 

The level of readiness of future medical specialists to professional interpersonal 
communicative interaction 

Overall level of readiness to interpersonal communication 
№  

Assessment 
Level 

Roleplay communication in predefined situations (indicators) 
 MS – P 

(Acquaintance) 
MS – P  

(Stranger) 
MS – MS  

(Colleague) 
MS – MS 

(Non-colleague) 
1 High Future medical 

specialist is 
ready for 
interpersonal 
communication 
with already 
known patients 
without 
preliminary 
preparation 
and/or 
assistance of 
colleagues 
(27%) 

Future medical 
specialist is 
ready for 
interpersonal 
communication 
with 
new/previously 
unknown 
patients without 
preliminary 
preparation 
and/or 
assistance of 
colleagues (19%) 

Future medical 
specialist is 
ready for 
interpersonal 
interaction with 
known 
members of the 
personnel, 
including 
colleagues of 
different levels 
of internal 
institutional 
hierarchy (36%) 

Future medical 
specialist is 
ready for 
interpersonal 
communication 
with previously 
unknown 
members of the 
personnel 
and/or newly 
employed/assign
ed workers of 
different levels of 
internal 
institutional 
hierarchy (9%) 

2 Medium Future 
medical 
specialist is 
partially ready 
for 
interpersonal 
communicatio
n with already 
known 
patients, some 
preliminary 
preparation 
and/or 
assistance of 
colleagues 
and/or 
supervisors is 
required (44%) 

Future medical 
specialist is 
partially ready 
for interpersonal 
communication 
with 
new/previously 
unknown 
patients, some 
preliminary 
preparation 
and/or 
assistance of 
colleagues 
and/or 
supervisors is 
required (48%) 

Future medical 
specialist is 
ready for 
interpersonal 
interaction with 
known 
members of the 
personnel, 
including 
colleagues of 
different levels 
of internal 
institutional 
hierarchy if the 
environment 
and/or 
communicative 
situation is 
favorable. Also, 

Future medical 
specialist is 
ready for 
interpersonal 
communication 
with previously 
unknown 
members of the 
personnel 
and/or newly 
employed/assign
ed workers of 
different levels of 
internal 
institutional 
hierarchy if the 
environment 
and/or 
communicative 
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some 
assistance from 
behalf of the 
interlocutor is 
required (51%) 

situation is 
favorable. Also, 
some assistance 
from behalf of 
the interlocutor 
and/or known 
colleagues is 
required (45%) 

3 Low Future medical 
specialists 
require 
considerable 
preparation 
and guidance 
of the 
supervisors to 
initiate and 
carry out 
communication 
with the known 
patient. Next 
sessions of 
professional 
communication 
after initial one 
show 
indicators of 
gradual 
improvement 
(19%) 

Future medical 
specialists 
require 
considerable 
preparation and 
guidance of the 
supervisors to 
initiate and carry 
out 
communication 
with the patient. 
Initial session of 
communication 
with the new 
patient requires 
the presence of 
the mentor 
and/or 
supervisor (17%) 

Future medical 
specialists can 
hardly or 
cannot initiate 
communication 
with known 
colleagues 
without 
assistance 
and/or urgent 
necessity/need 
of immediate 
assistance 
(11%) 

Future medical 
specialists 
require 
considerable 
assistance in the 
process of 
familiarizing with 
colleagues before 
initiating 
communication 
as well as 
presence of 
particularly 
favorable 
microclimate 
within the team 
and/or 
subdivision of 
the medical 
institutions 
(15%) 

4 Hard to 
identify 

Future 
medical 
specialists fail 
to initiate and 
maintain 
communicatio
n with the 
known patient 
due to a set of 
factors that 
impact the 
level of 
development of 
communicativ
e competence 
and skills of 
interpersonal 
communicatio
n (10%) 

Future medical 
specialists fail to 
initiate and 
maintain 
communication 
with the 
unknown patient 
due to a set of 
factors that 
impact the level of 
development of 
communicative 
competence and 
skills of 
interpersonal 
communication 
Also, the 
familiarization 
process implies 
direct assistance 
of the mentor 
(16%) 

Future medical 
specialists are 
not ready to 
work in a team 
due to lack of 
communication 
skills and 
inability to 
communicate 
with known 
colleagues (2%) 

Future medical 
specialists are 
not ready to get 
familiarized with 
the new elements 
of working 
environment 
(including new 
colleagues) due 
to lack of 
communication 
skills (21%) 

 Total (%) 100 100 100 100 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

193 
 

Thus, considering the results given in 
Tables 1 and 2, future medical specialists 
have various communicative issues that 
can potentially affect their professional 
activities, effectiveness and efficiency of 
medical services provided. Moreover, 
successful teamwork is a perquisite of 
successful self-realization of highly 
qualified medical professional and member 
of a medical team as well. Thus, above-
mentioned issues require specific 
competency-based approach aimed at 
improving current state of the 
communicative competence and improving 
its formation. Moreover, positive 
motivation is a prerequisite of successful 
interpersonal communication, which 
ensures achieving communicative goals 
set [3; 5]. 

In order to improve and stimulate the 
process of formation of communicative 
competence, a number of methodological 
recommendations, tools and means were 
designed. 

First of all, the leading approaches to 
the studied pedagogical phenomenon have 
been properly reviewed and investigated. It 
is proved that at the level of the general 
philosophical methodology of 
consideration of the problem of formation 
communicative competence of future 
medical specialists is expedient to 
implement a systematic approach; at the 
level of general scientific methodology – 
competence and activity; at the level of 
partial methodology – individual 
psychological theories, principles and 
regularities that interpret communicative 
processes in their development. Thus, the 
following recommendations have been 
created: 

- to conduct annual analysis of the 
level of formation of communicative 
competence in future medical specialists;  

- to statistically process the data 
obtained to single out particular 
drawbacks of the current tools and means 
of its formation; 

- to design specials surveys aimed at 
revealing results of students’ self-
assessment of the level of formation of 
communicative competence; 

- to prepare corresponding 
situational tasks and roleplaying cases 

aimed at developing students’ skills of 
interpersonal communication; 

- to carry out real-life professional 
training in order to help the higher 
education seeker overcome communicative 
barriers and enrich communicative 
experience of professional interpersonal 
verbal and non-verbal interaction. 

Thus, these recommendation can 
greatly benefit the process of formation of 
communicative competence in future 
medical specialist, which can potentially 
improve medical services provided. 

Conclusions and research 
perspectives. Thus, at the current stage, 
the problem of formation and development 
of communicative competence and 
corresponding skills remains highly topical 
and urgent considering the necessity to 
train highly qualified and competitive 
medical workers that can carry out their 
duties, as well as professionally 
communicate with the patients and 
colleagues without being affected by the 
majority of negative factors, such as 
Russian-Ukrainian war, overwhelming 
stress, limited number of days off/reduced 
vacation, necessity to work overtime 
without substantial financial bonuses. 

Based on statistical data collected, it 
was concluded that formation and 
development of communicative 
competence and communication skills 
with patients in future medical specialists 
during Ukrainian language classes in 
institutions of pre-university and higher 
medical education can be directed and 
optimized in order to greatly enhance the 
effectiveness of corresponding skills 
formation. 

Methodological recommendations aimed 
at improving and enhancing the process of 
formation of communicative competence of 
future medical specialists have been 
created. Perspectives of further research 
imply verification of the data obtained, as 
well as conducting experimental 
approbation of the above-mentioned set of 
recommendations during the lessons of 
Ukrainian language in order to train 
highly qualified competitive professionals 
eligible to provide quality medical services 
and carry out successful interpersonal 
communication. 
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INTERDISCIPLINARY INTEGRATION OF EDUCATION FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT INTO HIGHER EDUCATION INSTITUTION (INTEGRATED ESP 

CASE STUDY)  

H. B. Chaikovska*, I. Yu. Levchyk** 

The article explores the issue of the interdisciplinary integration of education for sustainable 
development (ESD) into the educational process of a higher education institution (HEI). The potential 
possibilities of the subject "Foreign language" in formation of sustainable development competences 
have been revealed. 

The experimental study was conducted with first-year students of the following undergraduate 
programs: "Primary Education", "Preschool Education", "Speech Therapy, Special Psychology", 
"Psychology" at Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. The initial level of 
formation of sustainable development competencies in students at the beginning of the experiment 
revealed 18.75% with high level, 51.79% – average and 29.46% – low. Hereby, the need to improve 
the quality of the researched object was established. 

The conducted ESP learner needs analysis on Sustainable Development Goals (SDGs) confirmed 
students’ eagerness to learn them in the university ESP course, designed in order to address 
students’ main lacks, needs and wants relatively the integrated language learning. In accordance 
with the questionnaire findings and in cooperation with the Foreign Languages Department English 
teachers there were outlined the content of education, goals of learning, methods and means that 
contribute to the development of the chosen competences in SDGs by means of English as a medium 
of instruction.  

The experimental study implied application of the framework of content and language integrated 
learning (CLIL) in the integrated ESP by means of working with English-language texts about 
sustainable development, discussing acute issues, studying English-language normative 
documents, scientific and methodical works on sustainable development, watching video fragments 
with their further discussion. The methodology presupposed learners’ group work, project activities, 
facilitation methods and interactive learning technologies. 

It was established that learning foreign language with an emphasis on sustainability contributes 
to increasing the level of sustainable development competencies: at the control stage of the 
experimental study, twice as many students demonstrated high level, as compared to the 
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ascertainment stage. Observation of the educational process proves the increase in students' 
language learning motivation in accordance with improvement of the quality of the studied 
phenomenon. 

 
Key words: education for sustainable development, sustainable development goals, sustainable 

development competences, foreign language learning, English proficiency level, higher education 
students, higher education institutions. 

 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ ДЛЯ  СТАЛОГО РОЗВИТКУ В 
ЗВО (НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ) 

Г. Б. Чайковська, І. Ю. Левчик 

У статті розглянуто проблему міждисциплінарної інтеграції освіти для сталого 
розвитку (ОСР) в освітній процес закладу вищої освіти (ЗВО). Розкрито потенційні 
можливості дисципліни «Іноземна мова» у інтегрованому навчанні для формування 
компетентностей сталого розвитку.  

Проведено експериментальне дослідження з першокурсниками, які навчаються на 
освітніх програмах "Початкова освіта", "Дошкільна освіта", "Логопедія. Спеціальна 
психологія", "Психологія" у Тернопільському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка. На констатувальному етапі експерименту визначено рівень 
сформованості компетентностей сталого розвитку здобувачів вищої освіти (18,75% 
продемонстрували високий рівень, 51,79% – середній, 29,46% – низький) та встановлено 
потребу підвищення досліджуваної якості.  

Здійснений аналіз навчальних потреб здобувачів засвідчив готовність студентів щодо 
вивчення цілей сталого розвитку (ЦСР) в інтегрованому курсі "Англійська мова для 
Спеціальних Цілей". У відповідності до результатів анкетування та у співпраці з 
викладачами кафедри іноземних мов було окреслено зміст навчання, його основні цілі, 
методи і засоби, які сприяють формуванню компетентностей сталого розвитку засобами 
англійської мови.  

Експериментальне навчання відбувалося на заняттях англійської мови за допомогою 
технології інтегрованого навчання СLIL і здійснювалося шляхом опрацювання англомовних 
текстів про сталий розвиток, обговорення актуальних тем проблеми, опрацювання 
англомовних нормативних документів, наукових та методичних праць з питань сталого 
розвитку, перегляд відеофрагментів з подальшим їх обговоренням тощо. Для цього 
використовувалися методи групової роботи, проєктна діяльності, методи фасилітації, 
інтерактивні технології навчання.    

Встановлено, що вивчення іноземної мови з акцентом на сталість сприяє підвищенню 
рівня компетентностей сталого розвитку: на контрольному етапі експериментального 
дослідження високий рівень продемонструвало вдвічі більше студентів порівняно з 
констатувальним етапом. Спостереження за освітнім процесом засвідчує підвищення 
мотивації студентів до вивчення іноземної мови та, відповідно, покращення якості 
досліджуваного феномену.  

 
Ключові слова: освіта для сталого розвитку, цілі сталого розвитку, компетентності 

сталого розвитку, навчання іноземної мови, рівень володіння англійською мовою, здобувачі 
вищої освіти, заклади вищої освіти. 

 
Introduction of the issue. Education 

for sustainable development (ESD) at the 
level of interdisciplinary methodology of 
teaching covers integrated social, 
environmental, and economic components 
in the aspect of formal, non-formal and 
informal education. ESD is rightly 
considered the most important tool for 

Постановка проблеми. Освіта для 
сталого розвитку (ОСР) на рівні 
міждисциплінарної методології навчання 
охоплює інтегровані соціальні, екологічні 
та економічні складові в аспекті 
формальної, неформальної та 
інформальної освіти. ОСР справедливо 
вважається найважливішим 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

197 
 

changing the worldview of humanity, which 
"encourages changes in knowledge, skills, 
values and attitudes, with the aim of 
creation of a sustainable society" [6: 6]. 

At the same time, the review of the 
scientific literature on the research 
problem and the experience of work in 
higher educational institutions allow us to 
conclude that the principle of 
interdisciplinarity in terms of ESD has not 
been sufficiently implemented in the 
realities of the Ukrainian universities. 
Mostly, it has been restricted to the 
fragmented inclusion of sustainable 
development issues in the academic 
disciplines. Also, the system of 
intercultural relations has not been 
established (there is no experience of credit 
mobility – teaching and learning exchange 
with foreign universities on the issues of 
sustainable development), there are 
practically no long-term intercultural 
projects on issues of sustainable 
development for students and scientists 
from different countries of the world. 
Among the many barriers to solving the 
afore mentioned problems, we identify the 
most significant one – the insufficient level 
of foreign language proficiency in the 
Ukrainian students. 

We believe that students’ interest in the 
topics of sustainable development will serve 
as an additional language learning 
motivation, and an integrated approach to 
learning content and language will 
contribute to the assimilation of knowledge 
on social, financial, and environmental 
literacy in English, as well as the 
interrelated formation of sustainable 
development and English competencies 
languages in tertiary education. 

Current state of the issue. University 
education plays a leading role in the 
process of achievement of the goals of 
sustainable development. Institutions of 
higher education around the world help 
societies find the right solutions. The 
paradigm of sustainable development 
provides a particular context for the 
university's mission and vision regarding 
the language policy, which declares/marks 
a new stage in achieving the quality of 
education. 

The concept of sustainable development 

інструментом зміни світогляду людства, 
що "заохочує зміни в знаннях, навичках, 
цінностях і ставленнях, з метою 
створення сталого суспільствах" [6: 6]. 

Разом з тим, науковий пошук з 
проблеми дослідження та досвід роботи у 
ЗВО дозволяє нам зробити висновок, що 
принцип міждисциплінарності в плані 
ОСР реалізований у реаліях українських 
університетах недостатньо. Здебільшого 
це зводиться до фрагментарного 
включення питань сталого розвитку у 
навчальні дисципліни. Також не 
налагоджена система міжкультурних 
зв’язків (відсутній досвід обміну 
викладання та навчання з іншими 
країнами з питань сталого розвитку), 
практично відсутні довгострокові 
міжкультурні проєкти з питань сталого 
розвитку для студентів та науковців з 
різних країн світу. Серед багатьох 
бар’єрів для вирішення названих 
проблем визначаємо найсуттєвішу – 
недостатньо високий, а подекуди 
низький рівень володіння українськими 
студентами іноземною мовою. 

Вважаємо, що зацікавленість 
студентів в темах сталого розвитку 
слугуватиме додатковою мотивацією до 
вивчення іноземної мови, а інтегрований 
підхід до навчання змісту та мови 
сприятиме засвоєнню знань з питань 
соціальної, фінансової і екологічної 
грамотності англійською мовою, а також 
взаємопов’язане формування 
компетентностей сталого розвитку і 
англійської мови у ЗВО. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. ЗВО відіграє провідну роль у 
досягненні цілей сталого розвитку. 
Університети в усьому світі допомагають 
суспільству знаходити правильні рішення 
для їх досягнення. Парадигма сталого 
розвитку забезпечує конкретний 
контекст місії та бачення університету 
щодо мовної політики, яка декларує/ 
знаменує собою новий етап досягнення 
якості навчання.  

Концепція сталого розвитку має 
чотиривимірну структуру (економічну, 
екологічну, соціальну, інституційну). 
Зазначимо, що інституційна складова 
виокремлена віднедавна [10], вона 
передбачає тісний діалог усіх соціальних 
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has a four-dimensional structure 
(economic, ecological, social, institutional). 
It should be noted that the institutional 
component has been singled out quite 
recently [10], it involves a close interaction 
between all the social institutions both on 
the state and international levels of the 
entire world community. No doubts, to 
achieve the global goals of sustainable 
development international interaction 
requires constant communication, which 
demands from the participants of the 
interaction a perfect command of lingua 
franca – the language of international 
communication. 

Taking to consideration that English is 
the language of the 21st century, it can be 
used as a challenge to change the 
worldview of humanity to achieve 
sustainable development goals. According 
to scientists, a foreign language affects the 
development of society through the skills of 
perception, critical thinking, creativity, self-
expression, etc. [13]. These skills are a 
component of the competence framework 
for sustainable development, which again 
emphasizes the role of the relationship 
between learning English and ESD. 

Emphasizing the importance of the 
English language as a means of achieving 
sustainable development of society, 
scientists note that "it is important to 
understand what is the role, language and 
culture play in establishment of the 
ecological, social, economic, institutional, 
cultural and religious systems of 
sustainable development." Understanding 
these processes, in scientists’ opinion, is a 
motivation to study English to increase the 
level of sustainable development 
competences [4]. 

Scientists believe that teaching the goals 
of sustainable development at English 
classes contributes to the full socialization 
of the educational process, creates better 
opportunities for achieving the goals of 
sustainable development in an 
intercultural environment [3]. 

In the Ukrainian and foreign scientific 
literature, we found worth attention 
approaches to the formation of values and 
principles of SD at English classes. Thus, 
Y. Lavrysh and I. Litovchenko apply eco-
composition, local-lore studies, 

інституцій не лише в межах держави, а 
всієї світової спільноти Беззаперечно, 
міжнародна взаємодія задля досягнення 
глобальних цілей сталого розвитку 
потребує постійної комунікації, що 
вимагає від учасників взаємодії 
досконалого володіння lingua franсa – 
мовою міжнародного спілкування. 

Враховуючи те, що англійська мова є 
мовою 21 століття, її можна 
використовувати як виклик зміни 
світогляду людства задля досягнення 
сталого розвитку. На думку вчених 
іноземна мова впливає на розвиток 
суспільства через навички сприйняття, 
критичного мислення, творчості, 
самовираження тощо [13]. Ці навички є 
компонентом структури компетентностей 
сталого розвитку, що вкотре акцентує 
роль взаємозв’язку між англійською 
мовою та ОСР. 

Підкреслюючи значення англійської 
мови як засобу досягнення сталого 
розвитку суспільства, науковці 
зазначають, що "важливо розуміти, яку 
роль відіграє мова та культура в побудові 
екологічної, соціальної, економічної, 
інституційної, культурної та релігійної 
систем сталого розвитку". Розуміння цих 
процесів, на думку вчених, є мотивацію 
до вивчення англійської мови задля 
підвищення рівня компетентностей 
сталого розвитку [4]. 

Науковці вважають, що викладання 
цілей сталого розвитку на заняттях 
англійської мови сприяє повноцінній 
соціалізації освітнього процесу, створює 
кращі можливості для досягнення цілей 
сталого розвитку в міжкультурному 
середовищі [3]. 

У науковій вітчизняній та зарубіжній 
літературі зустрічаємо цікаві підходи до 
формування цінностей і принципів СР на 
заняттях з англійської мови. Так, 
Ю. Лавриш та І. Літовченко у навчанні 
студентів інженерних спеціальностей 
застосовують екокомпозицію, локальне 
навчання, міждисциплінарне проєктне 
навчання тощо [5]. І. Літовченко та ін. 
використовують інтерактивні 
презентаційні платформи Thinglink та 
Padlet з мультимедійними англомовними 
ресурсами (текст, зображення, звук, 
анімацію, відео) [7]. Японські вчені 
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interdisciplinary project learning, etc. in 
the education of engineering students [5]. 
I. Litovchenko et al. use interactive 
presentation platforms "Thinglink" and 
"Padlet" in combination with multimedia 
English-language resources (text, images, 
sound, animation, video) [7]. Japanese 
scientists suggest using project activities, 
problem tasks, field work, debates, 
reflective pedagogical techniques [12]. As 
the authors note, such foreign language 
learning is interactive and highly 
motivating for students, besides, it 
stimulates them to active research on 
issues of sustainable development. 

Despite the considerable number of 
scientific works on the research problem, 
scientists’ and practitioners’ beliefs regarding 
the importance of the interdisciplinary 
integration of ESD in the educational space 
of higher education institutions, the real 
implementation of the idea of teaching 
sustainable development at foreign language 
classes has not found its proper reflection in 
the comprehensive systematic approach to 
resolution of the discussed problem. 

Aim of research. Taking to account the 
conducted review of literature and learning 
context in tertiary education in Ukraine, the 
purpose of the article is to study the range of 
growth in the level of sustainable 
development competences among students 
of higher education (future primary school 
teachers, preschool teachers, psychologists, 
speech therapists), achieved in the process of 
learning sustainability by the means of the 
English language. 

Results and discussion. Competencies of 
sustainable development mean the ability of 
an individual to know, understand and 
implement the strategy of sustainable 
development of humanity within the limits of 
individual and collective responsibility [11]. 

In the scientific literature, we found many 
approaches to the classification of 
sustainable development competencies. We 
will begin with an approach according to 
which scientists distinguish the following 
competencies of sustainable development: 
communicative (ability to communicate in 
native and foreign languages), intercultural 
(knowledge of different cultures and skills of 
intercultural interaction), personal (ability to 
manage internal and external needs), 

пропонують застосовувати проєкти, 
проблемні завдання, польові роботи, 
дебати, рефлексивні педагогічні прийоми 
[12]. Як зазначають автори, таке 
навчання іноземної мови є 
інтерактивним та мотивуючим для 
студентів, стимулює їх до активного 
дослідження питань сталого розвитку. 

Незважаючи на чималу кількість 
наукових праць з проблеми дослідження, 
переконання вчених та практиків щодо 
важливості міжпредметної інтеграції ОСР 
в освітній простір ЗВО, практичне 
втілення ідеї навчання сталому розвитку 
на заняттях іноземної мови не знайшло 
свого належного відображення в 
комплексному системному підході до 
вирішення проблеми. 

З огляду на сказане, метою статті 
є дослідження діапазону зростання рівня 
компетентностей сталого розвитку у 
здобувачів вищої освіти (майбутніх 
учителів початкової школи, вихователів 
закладів дошкільної освіти, психологів, 
логопедів), досягнутого у процесі 
навчання сталості засобами англійської 
мови. 

Виклад основного матеріалу. Під 
компетентностями сталого розвитку 
розуміють здатність особистості знати, 
розуміти й реалізовувати стратегію 
сталого розвитку людства в межах 
індивідуальної та колективної 
відповідальності [11]. 

У науковій літературі зустрічаємо 
чимало підходів до класифікації 
компетентностей сталого розвитку. 
Цікавим є підхід, за яким вчені 
виділяють такі компетентності сталого 
розвитку: комунікативну (вміння 
спілкуватися рідною та іноземною 
мовами), міжкультурну (знання різних 
культур та навички міжкультурної 
взаємодії), особистісну (здатність 
керувати внутрішніми та зовнішніми 
потребами), методологічно-
інструментальну (знання та навички 
конкретної професії), соціальну (здатність 
до захисту навколишнього середовища), 
трансформаційну (здатність до 
позитивних змін з напрямку сталості) та 
ін. [11]. Як бачимо, вміння спілкуватися 
іноземною мовою, на думку авторів, є 
однією із компетентностей сталого 
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methodological-instrumental (knowledge and 
skills of a specific profession), social (ability 
to protect the environment), transformational 
(ability to make positive changes in the 
direction of sustainability), etc. [11]. As we 
can see, the ability to communicate in a 
foreign language, according to the authors, is 
included in the competencies of sustainable 
development. Thus, learning a foreign 
language increases the level of sustainable 
development competencies. At the same 
time, scientists also proved that knowledge of 
a foreign language contributes to the 
formation of all the other competences of SD, 
therefore, it acts as a means in the process of 
their formation [2] in the integrated learning 
of the subject content and the English 
language. 

The analysis of the considered sources 
allows us to draw a conclusion about the 
interdependence and interrelated 
precondition of two important processes: the 
formation of sustainable development 
competencies and foreign language learning. 
These conclusions made it necessary to 
verify them in practice. 

The study was conducted with first-year 
students of the Faculty of Pedagogy and 
Psychology of Ternopil Volodymyr Hnatiuk 
National Pedagogical University. The survey 
participants included 112 undergraduates of 
the following four educational programs at 
the bachelor’s degree: "Primary Education", 
"Preschool Education", "Speech Therapy. 
Special psychology", "Psychology". The 
respondents’ age varied from 17 to 18 years. 
Most of the respondents were females (n=98) 
and, except for 2 Russian-speaking students, 
all the rest respondents indicated Ukrainian 
as their native language. 

The purpose of the ascertainment stage of 
the experimental study (conducted in 
December 2021) was to diagnose the level of 
formation of sustainable development 
competencies and to determine the level of 
foreign (English) language proficiency of the 
students. 

To determine the level of formation of 
sustainable development competences, the 
author's questionnaire was used, previously 
presented in the scientific work "Formation 
of sustainable development competences in 
the process of professional training of future 
primary school teachers" [1: 75-77]. The 

розвитку. Таким чином, вивчаючи 
іноземну мову, підвищується рівень 
компетентностей сталого розвитку. Разом 
з тим, науковці також доводять, що 
знання іноземної мови сприяє 
формуванню усіх інших компетентностей 
СР, тобто виступає засобом процесу їх 
формування [2] в інтегрованому 
навчанні змісту обраної дисципліни і 
англійської мови.  

Аналіз розглянутих джерел дозволяє 
зробити висновок про 
взаємообумовленість та взаємозалежність 
двох важливих процесів: формування 
компетентностей сталого розвитку та 
навчання іноземної мови. Ці висновки 
обумовили необхідність їх перевірки на 
практиці. 

Дослідження було проведено зі 
студентами першого курсу факультету 
педагогіки та психології Тернопільського 
національного педагогічного університету 
імені Володимира Гнатюка. У ньому 
взяли участь 112 студентів, які 
навчаються на чотирьох освітніх 
програмах бакалаврського рівня: 
"Початкова освіта", "Дошкільна освіта", 
"Логопедія. Спеціальна психологія", 
"Психологія". Середній вік респондентів 
17-18 років. Серед респондентів 
переважна частина представниць 
жіночої статі (n=98) і, за винятком 2 
студенток, які розмовляють російською 
мовою, всі інші учасники дослідження 
зазначили українську як рідну мову.  

Метою констатувального етапу 
експериментального дослідження 
(проводився у грудні 2021 року) було 
діагностувати рівень сформованості 
компетентностей сталого розвитку та 
визначити рівень володіння іноземною 
(англійською) мовою здобувачів вищої 
освіти. 

З метою визначення рівня 
сформованості компетентностей сталого 
розвитку використано авторський 
опитувальник, представлений у науковій 
роботі "Формування компетентностей 
сталого розвитку в процесі фахової 
підготовки майбутніх вчителів 
початкової школи" [1: 75-77]. 
Вимірювання прогностичної, правової, 
стратегічної компетентності, 
компетентностей системного та 
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assessment of the prognostic, legal and 
strategic competences, competences of 
systematic and critical thinking, competence 
of self-awareness, collective work, complex 
problem resolution allowed us to establish 
that 18.75% of respondents have a high level 
of sustainable development competences; 
51.79% – average; and 29.46% – low. 

The diagnosis of students' level of 
proficiency in a foreign (English) language 
was made by correlating the actual academic 
achievements of students for the 2021-2022 
academic year in a foreign (English) language 
and the results of the online English level 
test [8]. The following data have been 
obtained: 55.31% of the first-year students 
reported about an A2 or lower level of 
English proficiency; 42.9% – B1, and the 
least group of respondents (1.79%) insisted 
they have B2 level of English. 

According to the obtained results, there 
was an urgent need to find efficient ways to 
increase the level of sustainable development 
competences among students, considering 
their level of English language proficiency. 

At the formative stage of the experiment, 
we identified several areas of work aimed at 
achievement of the defined task. 

First, the programme and syllabus of the 
"Foreign Language (English)" course were 
changed with an emphasis on enrichment 
with content related to sustainable 
development. The selection of the topics on 
sustainable development to be taught at 
foreign language classes was determined 
with necessity to consider the interests of 
students, because we believe that there 
should be a balance between what students 
are taught, what they want to be taught, and 
what they need to be taught. We agree with 
the scientists' opinion that "the topics of 
sustainable development should be 
accessible and interesting for students so 
that they can analyze various information 
from various perspectives" [9: 59]. 

In accordance with this provision, we 
conducted a survey of learner needs among 
the respondents of our study, in particular, 
their wants, interests, gaps in knowledge in 
the problem of sustainable development. The 
designed questionnaire and online 
diagnostics made it possible to get answers 
to the following questions: 

1. Would you like to study the Sustainable 

критичного мислення, компетентності 
самосвідомості, колективної роботи, 
комплексного вирішення проблем 
дозволило нам встановити, що 18,75% 
респондентів володіє високим рівнем 
компетентностей сталого розвитку, 
51,79% – середній, низький – 29,46% 
учасників.   

Діагностика рівня володіння 
студентами іноземною (англійською) 
мовою відбувалася через кореляцію 
фактичних академічних досягнень 
студентів за 2021-2022 навчальний рік з 
іноземної (англійської) мови та 
результатів проходження онлайн тесту 
для визначення рівня володіння мовою 
[8]. Отримано наступні дані: 55,31 % 
студентів першого курсу мають рівень 
володіння англійської мови А2 і нижчий; 
42,9% – В1, а найменше (1,79 %) – рівень 
англійської В2. 

Відповідно до отриманих результатів 
виникла необхідність пошуку засобів 
підвищення рівня компетентностей 
сталого розвитку у здобувачів вищої 
освіти із врахування їх рівня володінням 
англійською мовою. 

На формувальному етапі експерименту 
ми визначили декілька напрямів роботи 
задля досягнення поставленої мети. 

По-перше, робочу програму та силабус 
курсу навчальної дисципліни "Іноземна 
мова" було змінено з акцентом на сталий 
розвиток. При підборі тем сталого 
розвитку для занять з іноземної мови 
важливо враховати інтереси студентів, 
оскільки ми переконані, що має бути 
баланс між тим, чого навчають студентів, 
тим, чого вони хочуть, щоб їх навчили, і 
тим, чого їх потрібно навчити. 
Погоджуємося з думкою вчених, що 
"теми сталого розвитку мають бути 
доступні та цікаві для студентів, щоб 
вони могли аналізувати різну інформацію 
з альтернативних точок зору" [9: 59].  

Відповідно до сказаного, ми провели 
опитування респондентів нашого 
дослідження на предмет вивчення їх 
зацікавленості в проблемі сталого 
розвитку. Розроблена анкета та 
діагностика в режимі онлайн дозволили 
отримати відповіді на такі запитання: 

1. Чи хотіли б ви вивчати цілі сталого 
розвитку (ЦСР) на заняттях з іноземної 
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Development Goals (SDGs) at foreign 
language classes? 

2. Which SDGs, in your opinion, are the 
most important for Ukraine (choose 5 
options). 

3. Which SDGs do you want to consider at 
foreign language classes (choose 5 options). 

Findings of the survey revealed that 74% 
of first-year students want to study the goals 
of sustainable development at foreign 
language classes. Positive answers indicated 
that students understand the importance of 
sustainable development issues for the 
modern society, they are aware of individual 
responsibility for sustainable development 
and consider it to be a basis of collective 
progress towards sustainable development. 

Statistical analysis of students' answers to 
question No. 2 made it possible to determine 
the Top 5 SDGs for every educational 
programme and present them in the Table 1. 

мови? 
2. Які ЦСР, на вашу думку, є 

найважливішими для України (оберіть 5 
варіантів). 

3. Які ЦСР ви бажаєте розглядати на 
заняттях з іноземної мови (оберіть 5 
варіантів). 

За результатами анкетування, 
бажання вивчати цілі сталого розвитку 
на заняттях з іноземної мови  виявило 
74% першокурсників. Позитивні 
відповіді вказують на те, що студенти 
розуміють важливість проблем сталого 
розвитку для суспільства, усвідомлюють 
індивідуальну відповідальність за сталий 
розвиток та вважають її основою 
колективних поступів до сталого 
розвитку.  

Статистичний аналіз відповідей 
студентів на питання № 2 дозволив 
визначити Топ-5 ЦСР для кожної 
освітньої програми та представити їх у 
таблиці 1. 

Table 1. 
Sustainable Development Goals Relevant to Ukraine in Opinion of the First Year 

Students 

Sustainable 
Development 

Goals 

Educational Programmes 

Primary 
Education 

(N=26) 

Preschool 
Education 

(N=31) 

Speech Therapy. 
Special 

Psychology 
(N=32) 

Psychology 
(N=23) 

Goal 1. 
No Poverty 

- 13 (41,9 %) 12 (37,5 %) - 

Goal 3. 
Good Health and 

Wellbeing 
14 (53,8%) 26 (83,9 %) 20 (62,5 %) 10 (43,5 %) 

Goal 4. 
Quality Education 

17 (65,4%) 24 (77,4 %) 24 (75 %) 21 (91,3%) 

Goal 8. 
Decent Work and 
Economic Growth 

11 (42,3 %) 14 (45,2) 15 (47,1 %) 15 (65,2 %) 

Goal 9. 
Industry, 

Innovation and 
Infrastructure 

10 (38,5%) - - 10 (43,5 %) 

Goal 16. 
Peace, Justice and 
Strong Institutions 

23 (88,5%) 26 (83,9 %) 27 (84,4 %) 16 (69,6 %) 

 
The tabular data show that Ukrainian 

students consider Goal 16. Peace, justice 
and strong institutions to be the most 

Табличні дані показують, що найбільш 
важливою ціллю сталого розвитку 
українські студенти вважають ціль 16. 
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important goal of sustainable development. 
It was favored by the majority of students 
of all educational programmes. The survey 
was conducted in December 2021, the time 
when the possibility of a full-scale invasion 
of Russia into the territory of Ukraine was 
actively discussed in the domestic and 
foreign media. Today, this goal is even 
much more relevant for every Ukrainian 
because we need to restore peace to our 
state for the sake of justice. Undoubtedly, 
strong international institutions are 
supposed to play an important role in this 
process. 

First-year students also considered Goal 
3. Good Health and Well-being to be a 
priority for our state. This choice can be 
explained by the awareness of the 
importance of the problem of health and its 
protection in our country (this was 
especially noticeable in the conditions of 
the coronavirus epidemic). 

Goal 4. Quality Education (students are 
participants of the educational process, so 
they understand well all the shortcomings 
of the domestic education) and Goal 8. 
Decent Work and Economic Growth (young 
people set ambitious goals for themselves, 
strive for economic well-being) received a 
significant percentage. 

It is interesting, that top 5 SDGs, in 
opinion of future primary school teachers 
and psychologists, includes Goal 9. 
Industry, Innovation and Infrastructure, and 
Goal 1. No Poverty, specially favored by 
future educators and speech therapists. 
Possible reasons of these choices are a 
subject of further research. 

It should be noted that the respondents 
of our survey did not prioritize 
environmental goals (clean water and 
proper sanitation, affordable and clean 
energy, climate change, conservation of 
marine resources, protection, and 
restoration of terrestrial ecosystems). We 
believe that it can be explained with the 
social character of the future profession, as 
well as the content of educational programs 
for training specialists in higher education 
institutions. This can serve as a reason to 
further improvement of the content of the 
educational programs of the specialties, 
involved in the research, with ecological 
content matter. 

Мир, справедливість та сильні інститути. 
Їй надала перевагу більшість студентів 
усіх освітніх програм. Зазначимо, що 
опитування проводилося в грудні 2021 
року, час, коли у вітчизняних та 
зарубіжних ЗМІ активно обговорювалася 
можливість повномасштабного 
вторгнення росії на територію України. 
Сьогодні ця ціль для нас є ще більш 
актуальною, адже так важливо для 
кожного українця повернути мир нашій 
державі заради справедливості. 
Беззаперечно, важливу участь у цьому 
процесі мають відіграти сильні 
міжнародні інститути. 

Першокурсники також пріоритетною 
для нашої держави вважають ціль 3. 
Міцне здоров’я та благополуччя. Такий 
вибір можемо пояснити усвідомленням 
критичності проблеми здоров’я та його 
охорони в нашій країні (особливо це було 
помітно в умовах коронавірусної 
епідемії).  

Значний відсоток отримала ціль 4. 
Якісна освіта (студенти є учасниками 
освітнього процесу, тому добре розуміють 
усі недоліки вітчизняної освіти) та ціль 8. 
Гідна праця та економічне зростання 
(молоді люди ставлять перед собою 
амбітні цілі, прагнуть економічного 
благополуччя). 

Цікавим є те, що у топ-5 ЦСР майбутні 
вчителі початкової школи та психологи 
віднесли ціль 9. Промисловість, інновації 
та інфраструктура, а майбутні 
вихователі та логопеди – ціль 1. 
Подолання бідності. Такий вибір може 
стати предметом наступних досліджень. 

Зазначимо, що респонденти нашого 
дослідження не надали перевагу 
екологічним цілям (чиста вода та належні 
санітарні умови, доступна та чиста 
енергія, зміни клімату, збереження 
морських ресурсів, захист та відновлення 
екосистем суші). Вважаємо, що такий 
вибір лежить в площині соціального 
спрямування майбутньої професії, а 
також у змісті освітніх програм 
підготовки фахівців у ЗВО. Це може 
слугувати причиною підсилення змісту 
освітніх програм досліджуваних 
спеціальностей екологічним змістом. 

Відповіді на дослідницьке запитання 
"Які цілі сталого розвитку ви б хотіли 
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The answers to the research question 
"Which sustainable development goals 
would you like to learn at English classes?" 
are in many ways consistent with previous 
results. The percentages presented in Table 
2 indicate that the most relevant topics 
refer to Goal 16. Peace, Justice and Strong 
Institutions, Goal 3. Good Health and Well-
being, and Goal 4. Quality Education. We 
assume that students transfer their own 
interests to the state level, and individual 
responsibility to the collective one. 

вивчати на заняттях з англійської 
мови?", у багатьох аспектах суголосні з 
попередніми  результатами. Відсоткові 
дані, представлені у таблиці 2, вказують, 
що це стосується цілі 16. Мир, 
справедливість та сильні інститути, 
цілі 3. Міцне здоров’я благополуччя, та 
цілі 4. Якісна освіта. Припускаємо,  що 
студенти власні інтереси переносять на 
державний рівень, а індивідуальну 
відповідальність на колективну. 

Table 2. 
Sustainable development Goals the First Year Students Eager to Study at 

Foreign Language (English) Classes 

Sustainable 
Development 

Goals 

Educational Programmes 

Primary 
Education 

(N=26) 

Preschool 
Education 

(N=31) 

Speech 
Therapy. 
Special 

Psychology 
(N=32) 

Psychology 
(N=23) 

Goal 3. 
God Health and 

Wellbeing 
20 (76,9%) 16 (51,6%) 21 (65,6 %) 18 (78,3 %) 

Goal 4. 
Quality Education 

15 (57,7%) 24 (77,4%) 18 (56,3%) 14 (60,9%) 

Goal 5. 
Gender Equality 

12 (46,2%) 16 (51,6%) 16 (50%) 17 (73,9%) 

Goal 8. 
Decent Work and 
Economic Growth 

13 (50%) - 12 (37,5 %) 10 (43,5%) 

Goal 12. 
Responsible 

Consumption and 
Production 

- 14 (45,2%) - - 

Goal 16. 
Peace, Justice and 
Strong Institutions 

16 (61,5%) 28 (90,3%) 22 (68,8 %) 13 (56,5%) 

 
However, there were observed some 

discrepancies. Students do not consider the 
problem of gender inequality to be relevant 
for Ukraine, but they are interested in this 
topic and want to study it in English. We see 
the opposite trend related to Goal 1. No 
poverty. According to our respondents, this 
problem is relevant for our country, but they 
do not want to study it. Students of the 
educational program "Preschool Education" 
expressed a desire to research in English the 
Goal 12. Responsible Consumption and 
Production. 

According to the obtained results 

Проте спостерігаються розбіжності. 
Студенти не вважають проблему 
гендерної нерівності актуальної для 
України, проте їм цікава ця тема і вони 
хочуть вивчати її на заняттях з іноземної 
мови. Протилежну тенденцію бачимо 
стосовну цілі 1. Подолання бідності. На 
думку наших респондентів, ця проблема 
актуальна для нашої держави, проте 
вони не хочуть її вивчати. Студенти 
освітньої програми "Дошкільна освіта" 
виявили бажання досліджувати 
англійською мовою ціль 12. Відповідальне 
споживання та виробництво. 
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regarding the interests, declared by the 
applicants in specific issues of sustainable 
development, and taking into account 
students’ level of English language 
proficiency, we selected the teaching 
methods and in cooperation with the English 
teachers from the Foreign Languages 
Department designed an experimental 
manual English for SDGs for students of the 
Department of Pedagogy and Psychology (Pre-
Intermediate).  

Formation of sustainable development 
competencies in the first-year students 
implied application of the framework of 
content and language integrated learning 
(CLIL) in the integrated model of ESP at the 
department of Pedagogy and Psychology. The 
methodology provided necessary integration 
in learning English for special purposes with 
the educational content of sustainable 
development goals. Students worked with 
English-language texts about sustainable 
development, discussing current topics, 
studying normative documents, scientific 
and methodical works on sustainable 
development, listening to video and audio 
recordings about the goals of sustainable 
development, took part in the international 
webinars, forums, and discussions on 
sustainable development issues. Group work 
implied project activities and using 
interactive tools like Google Presentations 
and Padlet. These methods and tools were 
used during group work of students, project 
activities, with the help of facilitation 
methods and interactive learning 
technologies. We agree with the opinion of 
scientists that "combined methods of 
teaching a foreign language and ESD should 
be innovative and become a challenge for 
students (and teachers), encourage them to 
act, and also add freshness and creativity to 
the educational process" [2: 46]. 

The specified forms and methods of work 
contributed to formation of active learner 
position, individual responsibility for the 
issues of SD, awareness, and strong life 
position in resolution of the issues of 
sustainable development in the Ukrainian 
society and all around the world. In the 
context of the content of the SDGs in the 
integrated learning of ESP, students had the 
opportunity to analyze the acute topics from 
social, economic and environmental themes, 

Відповідно до отриманих результатів, 
враховуючи зацікавленість здобувачів у 
конкретних питаннях сталого розвитку, 
беручи до уваги їх рівень володіння 
англійською мовою, нами дібрано методи 
навчання студентів сталому розвитку 
практичні завдання на заняттях з 
англійської мови для студентів 
вищезазначених спеціальностей.  

Формування компетентностей сталого 
розвитку під час інтегрованого навчання 
англійської мови для спеціальних цілей 
відбувалося за допомогою технології СLIL 
(Content and language integrated learning). 
Така інтеграція передбачала створення 
на заняттях англійської мови професійно 
орієнтованого навчання за рахунок 
наповнення навчального матеріалу 
проблематикою сталого розвитку. 
Вивчення іноземної мови відбувалося 
шляхом опрацювання англомовних 
текстів про сталий розвиток, 
обговорення актуальних тем, 
опрацювання нормативних документів, 
наукових та методичних праць з питань 
сталого розвитку, слухання відео- та 
аудіозаписів про цілі сталого розвитку, 
участі в міжнародних вебінарах, 
форумах і дискусіях з проблем сталого 
розвитку тощо. Ці прийоми та засоби 
застосовувалися під час групової роботи 
студентів, проєктної діяльності, за 
допомогою методів фасилітації та 
інтерактивних технологій навчання. 
Погоджуємось з думкою вчених, що 
"спільні методи викладання іноземної 
мови та ОСР мають бути інноваційними і 
стати викликом для студентів (і 
викладачів), заохочувати їх до дії, а 
також додати свіжості та креативності 
освітньому процесу" [2: 46]. 

Означені форми та методи роботи 
сприяли залученню студентів до активної 
діяльності, формування їх індивідуальної 
відповідальності, розвитку життєвої 
позиції у вирішенні питань сталого 
розвитку суспільства. В контексті змісту 
ЦСР в інтегрованому навчанні 
англійської мови студенти мали змогу 
аналізували актуальні теми з соціальної, 
економічної та екологічної проблематики, 
обговорювати гострі питання в 
українському та глобальному аспекті, 
ділитися особистими емоціями та 
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discuss urgent problems in the Ukrainian 
and global aspects, share personal emotions 
and experiences using the English language 
to completing a number of cognitive tasks 
and intercultural surveys. Therefore, taking 
into account the content, communicative, 
cultural and cognitive aspects of the 
integrated ESP, the implemented 
experimental training was built in 
accordance with the key concept of content-
language integrated learning. 

It should be noted that at this stage of the 
research we encountered certain difficulties 
that are typical for the development of 
integrated English language courses. They 
consisted in the selection of learning material 
according to the level of students' foreign 
language proficiency, the constant 
enrichment of ESP materials with the 
content of questions about sustainable 
development, the selection of innovative 
methods of learning English for ESD, etc. 
This is a difficult time-consuming work that 
requires a lot of efforts and time. We believe 
that the development of methodical manuals 
would contribute to the solution of these 
difficulties and encourage many teachers to 
use the innovative methods in the training of 
higher education students. 

At the control stage of the experimental 
study, a final check of the level of formation 
of sustainable development competencies 
was conducted among the participants of the 
experimental study at the end of the 
academic semester. The obtained data are 
presented in fig. 1. and fig. 2. 

The quantitative analysis of the obtained 
results confirms the growth of the level of 
formation of sustainable development 
competencies among the respondents of our 
study at the end of the experiment. In all 
studied groups, there is a noticeable increase 
in the high level of sustainable development 
competencies on the background of a 
decrease in the low level. The generalized 
results are as follows: at the end of the 
experiment, a high level of sustainable 
development competencies was found in 
37.5% of the surveyed respondents, as 
compared to 18.75% at the beginning of the 
experiment; a medium level increased from 
51,79% to 53,57% and a low level dropped to 
9.6% as compared to 28.7% at the control 
stage. The best results were demonstrated by 

досвідом використовуючи англійську 
мову для вирішення ряду когнітивних 
завдань і міжкультурних розвідок. Отже, 
при врахуванні змістового, мовного, 
культурного та когнітивного аспектів 
інтеграції навчання ЦСР та англійської 
мови, здійснене експериментальне 
навчання було побудоване у 
відповідності до ключової концепції 
предметно-мовного інтегрованого 
навчання.  

Зазначимо, що на цьому етапі 
дослідження ми зустрілися з певними 
труднощами, які є характерними для 
розробки інтегрованих англомовних 
курсів. Вони полягали у підборі 
навчального матеріалу відповідно до 
рівня володіння студентами іноземною 
мовою, постійному наповненні 
навчального матеріали змістом питань 
про сталий розвиток, підборі 
інноваційних методів вивчення 
англійської мови на основі сталості тощо. 
Це непроста трудомістка робота, яка 
вимагає багато зусиль та часу. 
Вважаємо, що розробка методичних 
посібників сприяла б вирішенню цих 
труднощів і заохотила багатьох 
викладачів до використання 
новаторських методик у підготовці 
студентів ЗВО. 

На контрольному етапі 
експериментального дослідження 
здійснено повторну діагностику рівня 
сформованості компетентностей сталого 
розвитку у здобувачів вищої освіти в 
кінці навчального семестру. Отримані 
дані представлені на рис. 1 та рис. 2. 

Кількісний аналіз отриманих 
результатів засвідчує зростання рівня 
сформованості компетентностей сталого 
розвитку у респондентів нашого 
дослідження наприкінці експерименту. У 
всіх досліджуваних групах 
спостерігається помітне збільшення 
високого рівня компетентностей сталого 
розвитку на фоні зниження низького. 
Узагальнені результати такі: після 
експерименту зросла кількість 
досліджуваних з високим (від 18,75% до 
37,5%) та середнім рівнем (від 51,79% до 
53,57%) і знизився відсоток студентів з 
низьким рівнем компетентностей сталого 
розвитку (від 29,46% до 8,93%). 
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students of the "Preschool Education" 
specialty. 

 

Зазначимо, що найкращі результати 
продемонстрували студенти 
спеціальності "Дошкільна освіта".  

 
Fig. 1. Levels of Formation of Sustainable Development Competencies before 

the Experimental Study 

 
Fig. 2. Levels of Formation of Sustainable Development Competencies after the 

Experimental Study 
 
In order to check the statistic values in 

the differences of distribution of indicators of 
the levels of sustainable development 
competencies among the students "before" 
and "after" the experimental study, we 
calculated the empirical values of the xi-
square test (χ²-distribution). As we can see 
from the table 3, these differences are 
statistically significant according to K. 
Pearson's test at the level of р≤0,01 χ2 
=20,09. 

Для перевірки статистичної 
значущості відмінностей у розподілі 
показників рівнів компетентностей 
сталого розвитку у студентів "до" та 
"після" експериментального дослідження, 
ми обчислили емпіричні значення 
критерію хі-квадрат (χ²-розподіл). Як 
бачимо з таблиці 3, ці відмінності є 
статистично значущими за критерієм К. 
Пірсона на рівні р≤0,01 χ2 =20,09. 
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Table 3 
Table of Connection of the Distribution of Indicators of the Levels of Sustainable 

Development Competences among the First Year Students "before" and "after" the 
Experimental Study 

 Level 
Total High Medium Low 

Before 
experiment 

21 
(18,75%) 

58 
(51,79%) 

33 
(29,46%) 

112 

After 
experiment 

42 
(37,5%) 

60 
(53,57%) 

10 
(8,93%) 

112 

Criterion  
хі-square 

χ2 =19,336 at the level р≤0,01 

 
To find out exactly at which level the 

statistical differences in the distribution 
are most significant, we calculated the Z-
test for comparing proportions. As we can 
see from Table 4, the number of students 
with a high and low level of sustainable 
development competencies has changed 
most significantly. Average level indicators 
did not undergo significant changes. 

Для того, щоб дізнатися за яким саме 
рівнем статистичні відмінності в 
розподілі є найбільш значущими, ми 
обчислили Z-критерій для порівняння 
пропорцій. Як бачимо з таблиці 4, 
найбільш суттєво змінилася кількість 
студентів з високим та низьким рівнем 
компетентностей сталого розвитку. 
Показники середнього рівня не зазнали 
значущих змін. 

Table 4 
Comparison of Proportions (z-criterion) according to the Indicators of the Levels 
of Competences of Sustainable Development among the First Year Students 

Frequency 

 
Experiment 

Total 
Before After 

Level 
High 21a 42b 63 
Medium 58a 60a 118 
Low 33a 10b 43 

Total 112 112  
а х а – proportions of columns with non-significant differences 
а х б – differences in proportions of columns are significant at the level р≤0,05 

 
The increase in the level of formation of 

sustainable development competencies 
among the freshmen coincides with the 
previous scientific works [2; 12] and 
indicates the advantages of an integrated 
approach to formation of targeted 
knowledge and skills by means of English 
as a medium of communication and 
instruction. The reliability of the obtained 
results (Student, Pearson criteria) attests to 
a significant increase in the level of 
students' knowledge about sustainable 
development and raised awareness of the 
necessity of construction of the ecological, 
social, economic, and institutional systems 
of sustainable development. Students with 
a high level of sustainable development 

Зростання рівня сформованості 
компетентностей сталого розвитку у 
першокурсників співпадають із 
попередніми науковими роботам [2; 12] і 
вказують на переваги інтегрованого 
підходу у їх формуванні засобами 
англійської мови. Достовірність 
отриманих результатів засвідчує значне 
зростання рівня знань студентів про 
сталий розвиток та сформованість у 
респондентів нашого дослідження 
розуміння важливості отриманих знань у 
побудові екологічної, соціальної, 
економічної та інституційної систем 
сталого розвитку. Студенти із високим 
рівнем сформованості компетентностей 
сталого розвитку володіють практичними 
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competencies developed practical 
sustainable development skills and they 
are aware of personal responsibility for 
their own actions and behaviour in 
achieving sustainability. 

It should be noted that formation of 
sustainable development competences by 
means of foreign language depends on 
teachers, who must not only accumulate and 
share the knowledge, values, and skills of 
sustainable development, but also in the 
methodological aspect be able to form 
sustainable development competences in 
their students (use effective common 
technologies and methods of teaching 
sustainability and the English language). This 
creates particular difficulties and requires 
additional training/retraining of content and 
language teachers. However, the results of the 
study should motivate practicing teachers to 
apply the innovative ways of teaching ESP as 
a foreign language course in tertiary 
education with an accent to sustainability. 

Conclusions and research 
perspectives. Summarizing the results of 
the research, it can be stated that the 
integrated learning of sustainable 
development goals at ESP classes had a 
positive effect on the formation of 
sustainable development competences 
through the medium of English as a 
language of communication and 
instruction. First-year students understand 
the importance of education for social 
development in today's educational space 
of higher education institutions, equally 
with high requirements to foreign language 
training, and perceive the need for the 
formation of relevant competencies 
addressing the modern requirement for the 
comprehensive training of a future 
specialist, in contrast to the narrow-profile 
training in the past. 

Overall, the research findings confirm 
the effectiveness of the interdisciplinary 
integration of sustainable development 
education in the educational programmes 
of students' language training and the need 
for its implementation in tertiary education 
in Ukraine. 

We consider that peculiarities of this 
study refer to analysis of learner needs of 
respondents and inclusion of the declared 
on the questionnaire interests of students 

навичками сталого розвитку та 
усвідомлюють особисту відповідальності 
за власні вчинки та поведінку у 
досягненні сталості.  

Зазначимо, що рівень 
компетентностей сталого розвитку 
засобами іноземної мови залежить від 
викладачів, які повинні не лише володіти 
знаннями, цінностями та навичками 
сталого розвитку, а й вміти формувати 
компетентності сталого розвитку у своїх 
студентів (використовувати ефективні 
спільні технології та методи навчання 
сталості та англійської мови). Це створює 
певні труднощі та потребує додаткової 
підготовки/перепідготовки науково-
педагогічних кадрів. Однак, результати 
дослідження мають мотивувати 
педагогів-практиків до пошуку 
інноваційних шляхів викладання 
англійської мови як іноземної у ЗВО на 
засадах сталості.  

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Узагальнюючи результати дослідження, 
можна стверджувати, що інтегроване 
навчання цілей сталого розвитку на 
заняттях з англійської мови для 
спеціальних цілей позитивно вплинуло на 
формування компетентностей сталого 
розвитку засобами іноземної мови у 
здобувачів вищої освіти. Першокурсники 
розуміють важливість освіти для ЦСР у 
сьогоднішньому освітньому просторі 
ЗВО, на рівні з високою мовною освітою 
та усвідомлюють необхідність 
формування відповідних 
компетентностей як сучасної вимоги до 
усебічної підготовки майбутнього 
фахівця, на відміну від вузько-
профільної в минулому. 

Отже, результати дослідження 
підтверджують ефективність 
міжпредметної інтеграції освіти сталого 
розвитку в освітню програму мовної 
підготовки студентів та необхідність її 
впровадження у ЗВО. 

Особливостями даного дослідження 
вважаємо те, що воно враховує інтереси 
студентів у навчанні сталому розвитку та 
їх рівень володіння англійською мовою. 
Навчальна програма з вивчення 
англійської мови як іноземної 
спрямована на формування базових 
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in syllabi of the integrated ESP for 
sustainable development goals. The 
designed experimental courses of English 
as a foreign language aimed at formation of 
the basic language and communication 
skills of students with an emphasis on 
sustainability, communication to increase 
the competence of sustainable 
development. 

We see the prospects for further 
research in the identification of a 
correlation between the levels of formation 
of sustainable development competences 
by means of English as a medium of 
instruction and communication in the 
integrated ESP, as well as the influence of 
particular factors on this process (such as 
environmental parameters, the national 
context and the specifics of the student's 
future specialty). 

мовних комунікативних навичок 
студентів з акцентом на сталість, 
комунікацію для підвищення 
компетентності сталого розвитку. 

Перспективи подальших досліджень 
вбачаємо у виявленні кореляційного 
зв’язку між рівнями сформованості 
компетентностей сталого розвитку 
засобами англійської мови у 
інтегрованому навчанні, а також впливу 
на цей процес окремих факторів (таких 
як параметри середовища, національний 
контекст та специфіка майбутньої 
спеціальності студента).  
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The relevance of the outlined problem is determined by modern innovative transformations in the 
field of education. The article presents theoretical and research aspects of the problem of 
development and improvement of personal and professional spheres in the teacher's pedagogical 
activity. The role of the teacher's personal sphere is substantiated, pedagogical orientation in 
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An important role in the self-improvement of a teacher is played by such a cognitive component as 
knowledge that forms the foundation of continuous self-development and professional and 
pedagogical education. The philosophy of anthropocentrism as a new quality of innovative thinking 
of a person, which surpasses the established standards of mind frame of past eras, appears as the 
methodological basis of knowledge about a person. An activity component has been identified, 
which includes pedagogical skills and mastery of the methods and techniques of teaching and 
upbringing, based on the conscious use of psychological-pedagogical and methodical knowledge. 
The active component includes such components as gnostic, projective, constructive, communicative, 
organizational. The research aspect involves conducting a pedagogical experiment to identify, in 
particular, the dynamics of the formation of the components of the activity component in the process 

                                                           
* Doctor of Sciences (Pedagogy), Professor  
(Zhytomyr Ivan Franko State University) 
dubasenyuk@ukr.net 
ORCID: 0000-0002-9447-4527 
** Candidate of Philological Sciences (PhD in Philology), Associate Professor 
(Zhytomyr medical institute of Zhytomyr regional council) 
dakalexusgtx3@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-6557-5548  
*** PhD in Pedagogy, Assistant Professor  
(Higher School of Agribusiness in Lomza, Poland) 
iwonalomza@poczta.onet.pl 
ORCID: 0000-0002-8571-6301 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

213 
 

of training future teachers in higher education institutions. As a result of the experiment, through the 
introduction of the appropriate model and technology, there were changes in the levels of formation 
of professional skills in educational work according to students' self-assessment. The graduates' 
orientation towards further professional self-improvement and self-development is also traced. All 
this testifies to the students' readiness for future independent work to improve their personal and 
professional qualities, knowledge, and skills. A comparative analysis of the data obtained at the 
beginning and after the completion of the formative experiment made it possible to identify positive 
changes in the levels of productivity of students' training to improve the personal and professional 
spheres of students in the experimental and control groups. Thus, the analysis of scientific literature 
and the conducted experiment testify to the effectiveness of the developed model and technology in 
improving personal and professional spheres in the pedagogical activity of an elementary school 
teacher. Several problems have been identified that require further research by taking into account 
the current situation in Ukrainian society: the pandemic and martial law.  

 
Key words: pedagogical activity, teacher, personal sphere, professional sphere, self-

improvement, cognitive component, activity component 
 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ДОСЛІДНИЦЬКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ 
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ СФЕРИ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ. 

О. А. Дубасенюк, О. В. Антонов, І. Боравська 

Актуальність окресленої проблеми зумовлена сучасними інноваційними трансформаціями у 
сфері освіти. У статті представлено теоретичні та дослідницькі аспекти проблеми розвитку 
та вдосконалення особистісної та професійної сфер у педагогічній діяльності вчителя. 
Обгрунтовано роль особистісної сфери педагога, зокрема педагогічної спрямованості, соціально і 
професійно найбільш значущих рис особистості – соціальної відповідальності, любові до дитини, 
любові до своєї професії, гуманізму, доброзичливості, товариськості; професійних якостей – 
теоретичної та методичної підготовленості за фахом, психолого-педагогічної теоретичної та 
практичної підготовленості, розвиток педагогічних умінь. Вагому роль у самовдосконаленні 
вчителя відіграє когнітивна складова – знання, які становлять фундамент неперервного 
саморозвитку та професійно-педагогічної освіти. Методологічним підґрунтям знань про людину 
постає філософія людиноцентризму як нова якість інноваційного мислення людини, що 
перевершує усталені стандарти мислення минулих епох. Виділено діяльнісну складову, яка 
вміщує педагогічні вміння – володіння способами і прийомами навчання та виховання, засновані 
на свідомому використанні психолого-педагогічних і методичних знань. Діяльнісна складова 
включає такі компоненти як гностичний, проєктувальний, конструктивний, комунікативний, 
організаторський. Дослідницький аспект передбачає проведення педагогічного експерименту 
щодо виявлення, зокрема динаміки сформованості компонентів діяльнісної складової у процесі 
підготовки майбутніх учителів у ЗВО. За наслідками експерименту шляхом упровадження 
відповідної моделі та технології відбулися зміни в рівнях сформованості професійних умінь з 
виховної роботи за самооцінкою студентів. Також простежується орієнтація випускників на 
подальше професійне самовдосконалення, саморозвиток. Все це свідчить про готовність 
студентів до майбутньої самостійної роботи щодо вдосконалення власних особистісних та 
професійних якостей, знань та вмінь. Порівняльний аналіз даних, отриманих на початку і після 
завершення формувального експерименту дав змогу виявити позитивні зміни в рівнях 
продуктивності підготовки студентів до вдосконалення особистісної та професійної сфер 
студентів в експериментальних та контрольних групах. Таким чином, аналіз наукової 
літератури, проведений експеримент свідчать про ефективність розробленої моделі та 
технології щодо вдосконалення особистісної та професійної сфер у педагогічній діяльності 
вчителя початкової школи. Виявлено ще низку проблем, які потребують подальшого 
дослідження за допомогою врахування сучасної ситуації в українському суспільстві: пандемії та 
воєнного стану. 

 
Ключові слова: педагогічна діяльність, учитель, особистісна сфера, професійна сфера, 

самовдосконалення, когнітивна складова, діяльнісна складова. 
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Introduction of the issue. In the 
modern conditions of the development of 
Ukrainian society in the field of 
pedagogical education in higher education 
institutions (HEIs), the personal growth of 
subjects of education, which is determined 
by the presence of personal potential, is of 
particular importance. The major signs of 
the present time, which exert a priority 
influence on all aspects of the development 
of modern education, have become the 
processes of cultural globalization, which 
are accompanied by a number of 
inconsistencies, in particular moral ones, 
which determine the urgent need to 
counteract the process of demoralization 
of society, a sharp decline in its spiritual 
and moral foundations; worldviews that 
determine the need to change the value-
worldview paradigm in accordance with 
the latest achievements of modern science 
and the new sociocultural conditions of 
humanity's existence. Contradictions 
caused by the current conditions of world 
development require the formation of 
competitive human resources, the key 
characteristic of which is the concept of 
personal potential in the context of its 
maximum use. This provision is revealed 
to the greatest extent in the activity of the 
teacher in accordance with the provisions 
of the "New Ukrainian School" Concept. In 
the scientific literature, first, personal and 
professional spheres are distinguished, in 
which the teacher's personality and 
activity are self-improved. 

Aim of research is to analyze the 
theoretical and research aspects of the 
problem of development and improvement 
of personal and professional spheres in 
the teacher's pedagogical activity. 

Current state of the issue. The 
personal sphere of development and 
professional self-improvement of the 
teacher was studied by such scientists as 
V. M. Haluzynskyi and M. B. Eutukh, who 
divided the characteristics of a teacher's 
personality into socially oriented (general 
human moral traits and qualities, value 
orientations, awareness of public duty, 
striving for the heights of one's profession) 
and professionally and pedagogically 
oriented (pedagogical imagination, 
organizational abilities, purposefulness, 

communication, balance, self-esteem and 
self-criticism) [2: 39-40]. 

The research of I.D. Bekh, 
V.M. Herasymenko, T.D. Demianiuk, 
P.M. Shcherban and others highlights the 
peculiarities of national education, its 
essence, and system. singled out the 
following qualities that should be 
characteristic of a national schoolteacher: 
a high level of national self-awareness, the 
embodiment of typical features of the 
native people, spiritual wealth, emotional 
culture, the desire for constant self-
improvement, perseverance. Academician 
I. D. Bekh states the following: "The golden 
rule of acquiring spirituality by a growing 
personality is its awareness of self as a 
bearer of spirituality" [1: 54]. This rule has 
entered the educational use of the teacher 
and is implemented by him as a process of 
developing spiritual and moral self-
awareness in the student, which has 
value-transforming power. 

Foreign studies emphasize that an 
"effective teacher" is required to have: high 
self-esteem; emotional stability; personal 
maturity; social responsibility; the desire 
for maximum flexibility; self-confidence; 
cheerfulness, and the ability to 
empathize/pinpoint relevant material; the 
ability to give a unique color to the 
teaching process; creating positive 
incentives for students' self-perception; 
ability to master the style of informal, 
sensitive communication with students, 
etc. The described qualities are determined 
by the positive "self-concept" of the 
teacher, which can serve as a kind of 
litmus test for assessing the professional 
suitability and professional readiness of 
the teacher [10: 364]. 

In the activity of the teacher, the 
process of formation of the following 
qualities is highlighted: general 
pedagogical qualities of the personality, 
in particular pedagogical orientation, 
including social responsibility as the most 
socially and professionally significant 
traits of the personality; love for the 
student; love for one's profession; 
humanism; benevolence; sociability; 
professional qualities – theoretical and 
methodical training by profession; 
psychological-pedagogical, theoretical-
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practical preparation; development of 
pedagogical skills; individual 
psychological qualities – features of 
mental processes (pedagogical thinking, 
observation, attention, imagination, 
memory; empathy, will, temperament). 

Results and discussion. Thus, based 
on the analysis of modern pedagogical 
literature, personal qualities are 
characterized by social, and professional-
pedagogical orientation. 

Cognitive component. An important 
role in the self-improvement of a teacher is 
played by knowledge, which is the 
foundation of continuous self-development 
and professional and pedagogical 
education, including knowledge of the 
philosophy of education and upbringing 
(V.P. Andrushchenko, I.A. Ziaziun, 
V.H. Kremen). The most important is the 
problem of choosing a certain philosophy, 
basic teacher’s outlook. V.H. Kremen 
emphasizes that the problem of finding a 
person in the context of the philosophy of 
anthropocentrism appears as a component 
of the global philosophical problem, which 
reflects the realities of the modern world. 
According to the researcher, "the concept of 
people-centeredness is full of deep 
philosophical meaning. The term 
anthropocentrism denotes various and at 
the same time conceptually oriented 
shades of philosophical thought, the object 
of which is a person. Physicality, 
giftedness, spirituality, education, morality, 
selfishness, intelligence, purposefulness – 
all these are fragments of the ever-changing 
picture of human existence, which reveal 
its new aspects, but do not exhaust the 
infinite content" [5: 4, 9]. 

Anthropocentrism represents the 
actualization of humanistic tendencies in 
the modern era, which transforms 
humanism and philosophical anthropology 
into a new type of worldview. Such a 
natural fusion of philosophy and 
anthropology gives birth to a new 
discipline that emphasizes the study of the 
human problem in all its essential aspects. 
As knowledge about man is enriched, 
anthropocentrism is considered as a new 
quality of innovative human thinking that 
surpasses the established standards of 
thinking of past eras. V. Ogneviuk 

examines the peculiarities of the 
philosophy of education, oriented on child-
centeredness [7: 1-2]. In the context of the 
philosophy of education, axiology (various 
value systems, means of communication 
and cooperation in the field of education) 
is important; under the leadership of 
O.V. Sukhomlynska the value potential of 
education and upbringing was investigated 
[16]. Pedagogical implementation of 
humanistic values is aimed at increasing 
the general culture of the individual, 
attachment to national and universal 
human values, and this requires 
strengthening the cultural orientation of 
the professional training of future 
teachers. Culture is based not only on 
knowledge acquired by mankind, life 
experience and methods of activity, but 
also on the ability to create new things. 
The purpose of culture is, first, 
enrichment, formation of a spiritual and 
moral personality. The cultural function of 
pedagogical education at the current stage 
involves, first of all, updating its content 
on the basis of humanitarianization. 

Researchers study various aspects of 
the cognitive component. Thus, 
L.L. Katsynska pays attention to the 
knowledge of legislative documents 
regarding the purpose and tasks of 
upbringing and education [4]; Researchers 
(L.I. Makarova) also prove the need for 
future teachers to develop the knowledge 
and ability to independently design 
programs and methodology for organizing 
diagnostic research. L.O. Khomych 
studied the system of psychological and 
pedagogical training of primary school 
teachers [15]; I.V. Kazanzhi, D. Latyshina 
have identified the specifics of 
psychological-pedagogical and methodical 
knowledge and extracurricular educational 
work of primary school teachers [3]. On 
this basis, it is possible to distinguish: 
socio-pedagogical, psychological-
pedagogical and methodical knowledge, 
however, mastering the above-mentioned 
types of knowledge does not yet guarantee 
formation of certain abilities and skills 
that are components of the corresponding 
activity. I.A. Ziaziun noted that the 
mastery of education is "the creative use in 
practice of the entire arsenal of tools, 
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techniques and methods that derive from 
the laws of education, the laws of 
organizing the life of a children's collective" 
[9]. O.L. Shkyr identified features of the 
formation of pedagogical skill of a primary 
school teacher [17]; M.P. Leshchenko 
determined the priority in the field of 
humanities knowledge in the direction of 
the development of pedagogical skills [6].  

It has been proven that the basis of an 
educator's mastery is not only knowledge, 
but also relevant skills and abilities. 
O.Ya. Savchenko analyzed ways to 
improve the professional training of future 
primary school teachers [12]; 
V.A. Semichenko developed the concept of 
integrity and ways of its implementation in 
the professional training of future teachers 
[13]. In these studies, the activity 
component of the professional training of 
future teachers is also sufficiently 
characterized. Let's reveal its essence: 

Activity component. Pedagogical skills 
imply mastering methods and techniques 
of teaching and upbringing, based on the 
conscious use of psychological-pedagogical 
and methodical knowledge. Pedagogical 
skills are developed and analyzed in 
scientific and pedagogical literature [8; 9; 
11]. The main parts of the activity 
component can be described as follows: 

Gnostic skills contain the following 
components: in the personal sphere they 
include the ability: to analyze the social 
role, functional duties of the teacher,; to 
understand the specifics of the teaching 
profession; to study and analyze the 
psychological-pedagogical literature in a 
certain direction, various concepts 
regarding the problem of the teacher's 
professional activity; to study and analyze 
the self-education programs of 
outstanding pedagogues; to master 
teachers and other outstanding educators; 
to analyze their own capabilities, the level 
of development of pedagogical abilities as a 
basis for their own personal and 
professional growth; In the professional 
sphere: to analyze curricula and programs; 
to identify the latest trends, in particular, 
in the development of pedagogical 
education, as well as in the provisions of 
the "New Ukrainian School" concept; to 
analyze the peculiarities of independent 

work with students regarding the 
development of their independence. 

Projective skills involve mastery of 
constructive and predictive skills, which 
involves the personal sphere of the teacher 
and its components, which the teacher 
must consider: prospects for the 
development of the teaching profession, 
set long-term goals for continuous self-
improvement, which must be implemented 
through daily planning for the 
development of personal qualities; the 
ability to predict the results of one's 
actions and future goals, as well as to 
design forms and methods of one's own 
self-education; skills to teach their pupils 
to identify the main directions in 
education and their own life activities; 
determine the main goals of self-
educational activities. In the professional 
sphere – the ability to design a program of 
professional self-education activities for a 
long period; to model the means of self-
educational work in the context of 
professional growth. 

Constructive skills in the personal 
sphere involve planning self-educational 
activities for a certain period, selecting 
specific forms and methods of self-
educational work in accordance with one's 
own individual characteristics, as well as 
the ability to identify possible difficulties in 
self-educational and self-educational work 
and measures to eliminate them. In the 
professional sphere, in the process of 
acquiring pedagogical skills, the search for 
promising goals takes place: from the 
planning of daily educational activities to 
the results of long-term educational 
process. Projecting of individual content 
components, forms and methods of the 
educational process, selection of optimal 
educational information, forms and 
methods of the pedagogical process is 
carried out; the necessary elements of the 
teacher's educational work are modeled. 

The teacher's communication skills in 
the personal and professional spheres 
deepen the teacher's ability to establish 
friendly relations with students, 
colleagues, parents, personal and 
business interaction in the pedagogical 
process; to develop speaking skills, as well 
as the ability to navigate pedagogical 
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situations, to find humane ways of solving 
them; implement an individual and 
differentiated approach to students, strive 
to own one's own feelings, behavior in 
different situations; navigate in 
pedagogical situations that reflect models 
of real pedagogical behavior. 

Organizational skills. In the personal 
sphere regarding the development of 
organizational skills, the teacher must 
skillfully organize his/her own pedagogical 
activities, create conditions for self-
education, self-educational activities, 
accumulate experience in professional 
vision of pedagogical problems, perform 
practical pedagogical tasks, train in the 
development of self-instruction, self-
control, and self-organization skills; 
exercise self-control over self-education 
and self-education activities, develop 
personal and professionally significant 
traits (humanity, love for children, for the 
teaching profession, sociability, etc.); to 
create conditions for self-educational, self-
educational activity of the teacher; to 
organize productive educational and 
cognitive activities. In the professional 
sphere – to develop the ability to organize 
students' cognitive activities in the 
educational and bringing process, 
stimulating their independence, 
responsibility, and activity; learn to make 
optimal decisions in specific pedagogical 

situations, create conditions that 
contribute to the development of students' 
potential opportunities; to teach students 
ways of self-organization of activities and 
behavior, to organize productive 
educational and cognitive activities; solve 
various pedagogical problems, learn to 
make optimal decisions. 

Research aspect. In the activities of the 
Zhytomyr Scientific-Pedagogical School, 
numerous experimental studies were 
carried out on the professional and 
pedagogical training of teachers. Under 
our guidance, a study of O.L. Shkyr in the 
context of training future primary school 
teachers for class management has been 
conducted. Much attention is also paid to 
self-improvement of the future teacher. 
The components of the outlined model and 
blocks of the corresponding technology 
(target, motivational, substantive, activity-
operational and control-evaluative) were 
developed and experimentally verified. 

According to the results of the 
experiment, the dynamics of the formation 
of professional skills in educational work 
were analyzed according to the self-
assessment of students in experimental 
and control groups, which cover personal 
and professional spheres [17: 177-178]. 
The changes that occurred in the control 
and experimental groups were detected 
using non-parametric methods. 

Table 1 
Changes in the levels of formation of professional skills in educational work 

according to students' self-assessment 

№ Professional skills 

Groups 
EG CG 
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1. Projective 0,90 0,81 0,78 8,65 0,76 0,63 0,54 9,65 

3. Gnostic 0,93 0,86 0,81 6,88 0,79 0,66 0,57 8,52 

4. Constructive  0,93 0,87 0,81 8,71 0,82 0,73 0,60 9,41 

6. Applied 0,96 0,90 0,85 6,49 0,91 0,84 0,75 17,59 

7. Communicative 0,97 0,90 0,88 7,69 0,91 0,83 0,73 9,64 

8. Organizational 0,98 0,91 0,89 10,12 0,90 0,83 0,74 6,97 
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Fig. 1. Dynamics of changes in the levels of formation of students' professional skills
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A comparative analysis of the level of 
skill formation in the experimental and 
control groups also shows the uneven 
nature of the distribution. There is a 
significant difference between EG and 
CG indicators of high (0.90-0.98; 0.76-
0.91), medium (0.81-0.91; 0.63-0.84) 
and low levels of student training (0.78-
0.89; 0.54-0.75). 

Note that, in general, the condition Н


>5,99 is fulfilled for each feature we have 
highlighted, and this makes it possible to 
conclude about the presence of a 

significant difference between the 
outlined groups of students. 

The dynamics of changes in the levels 
of formation of professional skills 
regarding the performance of the 
functions of a class teacher can be 
traced using the following graph (Fig. 1). 
It can be seen from the graph that 
professional skills are formed in students 
of an average level of EG training, then 
in students of a high level of CG training. 
Also, the trend of relatively uniform 
growth of indicators of the level of 
formation of professional skills in EG can 
be traced again. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Such results are confirmed by many 
years of teaching pedagogical disciplines 
at Ivan Franko Zhytomyr State 
University and was facilitated by the 
developed pedagogy workshop and 
various training courses on "Theory and 
Methodology of Educational Work", 
"Methodology of the Class Teacher", etc. 
Implementation of practical tasks in the 
content of psychological and pedagogical 
disciplines, students' creative report on 
pedagogical practice, trainings, 
pedagogical and problem groups, control, 

self-control, evaluation, and self-
evaluation of the results of their training, 
participation in scientific research 
contributed to the formation of a fairly 
high level of professional skills among 
students EG. 

The last criterion for pedagogical 
training of students is the orientation of 
graduates towards professional self-
improvement. To determine students' 
readiness for future independent work in 
order to improve their own personal and 
professional qualities, knowledge and 
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skills, the researcher at the end of the 
formative stage of the experiment asked 
the graduates the following questions: 
"How will you act in case of appearance 
of difficulties during educational work 
with students or their parents?", "What is 
professional self-improvement?", "Are you 
ready for professional self-improvement 
after graduating from a pedagogical 
institution?" The analysis of the answers 
convinces that the students of the 
experimental groups better understand 
the importance and content of the self-
improvement process for the successful 
implementation of professional and class 
teacher functions, know and possess the 
methods and techniques of self-
educational work. They are more ready 
for self-improvement because, as they 
themselves note, during their studies at 
a pedagogical institution, they had to 
systematically engage in independent 
work and analyze the level of their 
professional growth. 

Thus, self-assessment by graduate 
students of the level of preparation for 
classroom leadership (motivational 

sphere, professional qualities, 
knowledge, skills and orientation to self-
improvement) indicates the effectiveness 
of training under experimental 
conditions, especially in experimental 
groups, proves the feasibility of 
improving the entire educational process, 
the effectiveness of the implementation of 
components models of training for class 
management and blocks of training 
technology (target, motivational, 
substantive, activity-operational and 
control-evaluative). 

These conclusions also confirm the 
results of the assessment by primary 
school teachers of the level of 
preparation for classroom management 
of graduate students who were on pre-
diploma practice in their classes. 

A comparative analysis of the data 
obtained at the beginning and after the 
completion of the formative experiment 
made it possible to identify changes in 
the levels of productivity of students' 
preparation for class management in CG 
and EG (Table 2). 

Table 2 
Dynamics of changes in the levels of productivity of training future teachers for 

classroom management among students of experimental (EG) and control (CG) groups 
Beginning of experiment End of experiment 

Indicators Indicators 

Groups 
High Medium Low High Medium Low 

std. % std. % std. % std. % std. % std. % 
EG 20 8,0 116 46,4 114 45,6 67 26,8 153 61,2 30 12,0 
CG 21 8,4 119 47,6 110 44,0 28 11,2 124 49,6 98 39,2 

 
Conclusions and research 

perspectives. Thus, the analysis of 
scientific and scientific-pedagogical 
literature, the conducted experiment 
testifies to the effectiveness of the 
developed model and technology for the 
improvement of personal and 
professional spheres in the pedagogical 
activity of the primary school teacher. 
The developed model reflects certain 
aspects and qualities of a specialist, 
which become the standard of a 
specialist, and to which one must strive 
in the process of further pedagogical 

activity. It gives an opportunity to clearly 
imagine what a modern teacher should 
be in the context of the provisions of the 
"New Ukrainian School" Concept, to 
accordingly develop innovative content, 
forms, methods, technologies and to 
identify promising ways. 

We see the prospects of the research 
in the further study of the structure of 
the personal and professional spheres of 
the teacher, as well as specialists of 
various specialties, considering the 
conditions of the pandemic and the 
situation of martial law in Ukraine. 
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Sports training is a process of sports improvement, guided by scientific and especially 
pedagogical principles, the purpose of which is to bring the athlete to high and record-breaking 
results in this sport through a planned and systematic effect on the capabilities and preparedness of 
the athlete. The causes of overexertion syndrome can be changes in the individual capabilities of 
athletes. There are different ways of myocardial adaptation processes. The less trained athletes in 
table tennis (1 category), the greater the risk of stress on the cardiovascular and muscular system. 
The table tennis team of candidates for masters of sports has a positive trend to increase the rating 
from 50-59 units (this is the number of points scored, if the athlete wins the competition, as an 
indicator of the athlete's skill), which indicates a stability to stressful situations and increased 
sports performance in this group of athletes. Thus, the connection is traced between technical 
training and sportsmanship in general. It is recommended to further study the psycho-emotional 
state of athletes and compare it with the functional capabilities of the body during the educational 
and training process in HEI (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas). 
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The author's complex of therapeutic exercises was developed, as well as constant pedagogical 
control over the functional state of athletes, which consists in correcting the work of the 
musculoskeletal system directly by the trainer and preventing injuries. Quantitative and qualitative 
criteria for assessing the impact and correction of functional status on the relationship of individual 
capabilities of athletes in table tennis with injuries at different stages of long-term training, using a 
set of author's exercises. Only the reaction of the heart rate can be considered a reliable indicator of 
training. The main tasks - the absolute using of tools that can cause a rapid restructuring of the 
adaptation processes of athletes and individualization of training in the process of educational 
activities. The priority is in rational construction of sports training, adhering to its basic pedagogical 
principles, including the principle of eliminating risk factors for sports injuries. 

 
Key words: pedagogical principles, table tennis, cardiovascular system, 2functional state, long-

term training, sportsmanship, individual capabilities. 
 

ПОБУДОВА ЗВ'ЯЗКУ МІЖ ІНДИВІДУАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ЗВО ДЛЯ СПОРТСМЕНОК ЗБІРНОЇ 

КОМАНДИ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ  

В. М. Улізько, Т. І. Слободянюк, В. Р. Крижанівський, Т. М. Захаркевич, 
А. З. Шанковський 

Причинами виникнення синдрому перенапруження можуть бути зміни індивідуальних 
можливостей спортсменок. Залежно від вегетативної регуляції ритму серця 
спостерігаються різні шляхи адаптаційних процесів міокарду (Р<0.05 у порівнянні із 
майстрами спорту. Чим менш треновані спортсмени з настільного тенісу (1 розряд), тим 
більший ризик навантаження на серцево-судинну та м’язову систему. У спортсменок збірної 
групи з настільного тенісу кандидаток у майстри спорту спостерігається позитивна 
тенденція до зростання рейтингу від 50-59 одиниць, що свідчить про стійку стабільність до 
стресових ситуацій та підвищення спортивних результатів у даної групи спортсменок. 
Отже, використання побудови індивідуальних можливостей з настільного тенісу дозволить 
досить ефективно впливати на взаємозв’язок технічної підготовки та спортивної 
майстерності в цілому, а також для подальшої профілактики травматизму та виявлення 
своєчасних ознак перевтоми. Розроблені авторські критерії оцінки для профілактики 
травматизму та корекції функціонального стану спортсменок спрямовані на корекцію 
опорно-рухової системи, ефективність яких полягає у видиху під час розтягнення м’язів. 
Рекомендується в подальшому вивчати психоемоційний стан спортсменок та порівнювати 
його з функціональними можливостями організму під час навчального та тренувального 
процесу у ЗВО (Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу).  

Наведено схему обстежень електрокардіографії для виявлення взаємозв’язку 
індивідуальних можливостей у спортсменок. Дана схема дає змогу встановити 
взаємозв’язок етапу максимальної реалізації індивідуальних можливостей спортсменок 
настільного тенісу з травматизмом та уникнути перевантажень на різних етапах 
багаторічної підготовки. Розроблений авторський комплекс лікувальних вправ, а також 
критерії оцінки функціонального стану спортсменок спрямовані на корекцію опорно-рухової 
системи та профілактики травматизму. Визначено кількісні та якісні критерії оцінки 
впливу та корекції функціонального стану на взаємозв’язок індивідуальних можливостей 
спортсменок з настільного тенісу з травматизмом на різних етапах багаторічної 
підготовки, застосувавши комплекс авторських вправ. Симптоми, які в принципі 
дозволяють діагностувати стан перенапруження та попередити ознаки травматизму та 
включають: збільшення вмісту у крові ферментів, що знаходяться всередині клітин; 
підвищене споживання кисню при фіксованій інтенсивності роботи; коли рівень м’язової 
діяльності знизився; аномальні показники ЕКГ; підвищення реакції ЧСС при фіксованій 
інтенсивності роботи. Тільки реакцію ЧСС можна вважати надійним показником 
натренованості. На етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей значно 
збільшується кількість засобів спеціальної підготовки у загальному обсязі тренувальної 
роботи, суттєво зростає обсяг змагальної практики. Основні завдання – максимальне 
використання засобів, здатних викликати бурхливу перебудову адаптаційних процесів 
спортсменок та індивідуалізація підготовки у них у процесі навчальної 
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діяльності. Важливим завданням є корекція функціонального стану включаючи фактори 
впливу на серцево-судинну систему. Уникнути даної ситуації можливо тільки при 
раціональній побудові спортивної підготовки, притримуючись його основним педагогічним 
принципам, включаючи принцип усунення факторів ризику спортивного травматизму.  

 

Ключові слова: ознаки перевтоми, комплекс авторських вправ, рейтинг, серцево-судинна 
система, функціональний стан, індивідуальні можливості, спортсменки, настільний теніс. 

Introduction of the issue. Problem 
statement and its connection with 
important scientific or practical tasks. The 
key problem of modern development of 
table tennis is the prevention of injuries 
at different stages of long-term training 
of qualified athletes, considering the 
model characteristics and individual 
capabilities of physical training of 
athletes during training in Higher 
education institution (HEI) [1; 2]. Many 
works emphasize that further growth of 
sportsmanship of qualified athletes is 
possible if the individualization of the 
training process considers the functional 
state of the body to prevent and treat 
injuries [3]. 

Current state of the issue. Most 
experts in the field of physical culture 
and sports believe that the training and 
competitive loads of today are mostly 
excessive and contribute to high injuries 
from 30% to 70%. These sensations are 
the result of mechanical damage to 
connective tissues [4]. This work was 
performed in accordance with the 
"Consolidated plan of research work in 
the field of physical culture and sports of 
Ukraine" of the Ministry of Education 
and Science of Ukraine 2016-2021. on 
the topic 2.4.1. "Systematic analysis of 
morphofunctional changes in the human 
body in the process of adaptation to 
physical activity" (№ state registration 
0106U01077). 

Studying the dynamics of sports 
injuries, most scientists also came to a 
single conclusion that a large number of 
injuries are the result of errors in the 
construction of the training process. 
These errors contributed to excessive 
local muscle fatigue, a decrease in the 
ability of the muscle and the 
extinguishment of the impact force, and 
as a result, an increase in the load on 
the bones. These sensations are the 
result of mechanical damage to 
connective tissues, ischemia, and spasm 

of the motor apparatus. Specific 
mistakes lead to signs of overexertion 
and lead to the beginning of a training 
session without an effective warm-up – 
27% of fractures. 

Avoiding this situation is possible only 
by rational construction of sports 
training, adhering to its basic principles, 
including the principle of eliminating risk 
factors for sports injuries. A well-
balanced system of long-term sports 
training of tennis players should 
consider the possibility of organizing 
educational and training activities, 
corresponding to the features of the age-
related development of motor function 
parameters, which ensures success 
sports, technical and tactical training. 

There are scientific and methodical 
developments that do not contain 
sufficiently substantiated 
recommendations for the current state of 
age-specific learning and training. These 
provisions are aimed at solving the tasks 
of technical, tactical and special physical 
training of tennis players under the time 
and content structure of each of the 
stages of training, preceding the final 
period of the formation of high sports 
skills. 

Outline of unresolved issues 
brought up in the article. The criteria 
for assessing the prospects of young 
tennis players, which are necessary for 
deciding on their transfer to the next 
stage of sports training, remain 
insufficiently studied. The analysis of 
literary sources makes it possible to 
state that the search for ways that 
ensure the improvement of the training 
process of tennis players when they 
move into different age groups is a 
problem of world sports in general. A 
comprehensive approach is a general 
methodological principle and acts as a 
leading approach and in the process of 
optimizing table tennis training, it 
requires holistic planning of sports 
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training tasks (at the stages of 
preliminary, basic and advanced sports 
specialization). 

The following criteria determine the 
training and competitive workload in the 
system of long-term training in table 
tennis: allocation of terms of active 
classes and performances at 
competitions; determination of 
quantitative characteristics of stages; 
distribution of years of training by stages 
as a single pedagogical process.  

The most difficult thing in the process 
of training classes is its continuity and 
multi-vector nature of creative efforts, 
when already during work it is necessary 
to constantly make changes to their 
initial plan. Therefore, at present, the 
main features and important qualities of 
sportswomen are dynamism, the ability 
to differentiate the main problems and 
find effective ways to solve them. 

Great importance is attached to 
female hormones in the adaptive 
reactions of the body, development of 
rehabilitation measures to restore the 
menstrual function of female athletes in 
the event of violations arising under the 
influence of significant physical exertion. 

The significant loads that female 
athletes overcome require an intensive 
search for means of recovery, 
optimization of the training process and 
forms of rest. 

As for the system of training in high-
achievement sports, it currently still 
retains positive results that are 
associated with the previous 
achievements of sports science. 

The most acute problem of rapid 
application of positive scientific results in 
practice is felt at the final stage of 
training athletes. The problem is not so 
acute at the initial stages, since the 
application of the general theoretical 
provisions of sports training is 
considered to be sufficiently effective 
until now. 

However, at the final stages, 
specialists note their insufficient 
effectiveness due to known reasons. The 
analysis of the main studies on the 
improvement of the training process of 
highly qualified athletes serves to 

objectify and improve the technology of 
managing the training process. 

Aim of research is analysis of recent 
research and publications, which initiated 
the solution of this problem, highlighting 
previously unresolved parts of the overall 
problem to which the article is devoted. 
Studying the dynamics of sports injuries, 
most scientists have come to the only 
conclusion that many injuries are the 
result of errors in the construction of the 
process of long-term training [5]. There 
are also virtually no works that would 
study the relationship between the 
parameters of physical fitness, signs of 
fatigue, competitive activities, and 
functional status of athletes of the 
national team of table tennis in the 
Institution of Higher Education [6]. 
Addressing these issues will help 
optimize and correct the training 
process, considering the training of 
athletes and injury prevention. In recent 
years, the possibility of managing the 
training process of qualified athletes 
based on the use of model characteristics 
has been widely analyzed. Considering 
that the ability to recover develops and is 
also trained, just like motor qualities, 
specialists pay great attention to the 
development of means and methods of 
active action on recovery processes, in 
order to achieve high and general 
working capacity. In sports practice, 
different mechanisms of control actions, 
methods and modes of restorative means 
are used. Their application is based on 
the implementation of a number of 
methodological provisions, the most 
important of which are: 

 - the effectiveness of the use of 
restorative means depends on the nature 
and volume of training loads; 

 - prolonged use of the same means 
reduces the results of the training 
process, as a result of the manifestation 
of the Poncelet principle; 

 - the complex application of some 
means of restoration strengthens the 
actions of each and increases their 
overall positive effect, as a result of the 
implementation of the principle of 
conformity. 
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Formulation of the purpose of the 
research (setting tasks): 

1) to develop quantitative and 
qualitative criteria for assessing the 
impact and correction of the functional 
state of the relationship between the 
individual capabilities of athletes in table 
tennis at the stages of long-term training 
in the institution of higher education; 

2) provide a scheme of 
electrocardiography examinations to 
identify the relationship of individual 
capabilities with injuries in athletes; 

3) develop a set of author's exercises 
for injury prevention. 

Research methods and 
organization. Theoretical analysis and 
generalization of literature sources on 
table tennis and injury prevention. In the 
basis of the development of the 
theoretical foundations of the 
organization, planning and management 
of the multi-year training process, female 
athletes – tennis players, who are the 
basis of the physiological processes of 
the methodology of sports training for 
women in this sport, are considered. 

Data from scientific domestic and 
literary sources show multifaceted 
connections between physical exertion 
and the process of restoring specific 
functions of the female body. To identify 
the relationship of individual capabilities 
in athletes was observed functional 
status and presented a scheme of 
electrocardiography (ECG). The number 
of study groups was 40 participants. The 
research was conducted on the basis of 
Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas. The method of 
vectorcardiography (VCG) was chosen as 
an available research method that could 
be used repeatedly with sufficient 
simplicity, information, and reliability. 
The reason for this was that VCG differs 
in the stability of the graphics during 
dynamic observations and is 
quantifiable, which allows the 
widespread use of this method in the 

diagnosis of the functional capabilities of 
the heart of athletes. The technique of 
vectorcardiography was a quantitative 
spatial vectorcardiography of a three-
plane system of leads with mathematical 
analysis. Ventricular cardiograms of 
ventricles and atria in three mutually 
perpendicular planes were registered: 
frontal, sagittal and transverse in 3 
groups of sportswomen: masters of 
sports, candidates for masters of sports 
and 1 category. The projection of 
moment vectors every 0.01 s, as well as 
the projection of the initial (I), main (M) 
and final (F) vectors – ventricular loop, as 
well as the projection of the right (P wave 
1), left (P wave 3) and both atria were 
determined) – atrial loop. This 
information was used to calculate the 
modules of moment vectors every 0.01 
second; angles (Ex, Eu, Ez), which 
characterize their spatial orientation and 
the spatial area of the complexes QRS 
and P waves [7]. The state of competitive 
activity was also examined by 
determining the rating of athletes during 
training and coaching activities. In the 
course of the study, the rating was 
determined by the contribution of the 
athletes' meetings, based on the formula 
used to calculate the number of points 
scored or lost. These scores – 
applications as a result multiplied by the 
"tournament odds" adding or subtracting 
from the current rating, which 
determines the "strength" of the athlete. 
The "tournament coefficient" of the 
personal championship of Ukraine is 1.5 
in other competitions, but it ranges from 
0.5 to 1.4. Methods of mathematical 
statistics were used to analyze and 
compare data in the study. 

Results and discussion. Presentation 
of the main material with the analysis of 
the obtained scientific results. The 
ranking of athletes in table tennis 
allowed to influence the technical fitness, 
sportsmanship, and individual 
opportunities for further of injuries. 
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Fig. 1. Rating of athletes (M ± m) (n = 40) before and after competitions 

 
Note:  
     – rating of athletes after 

competitions; 
     – rating of athletes before 

competitions. 
In the CMS there is a positive trend to 

increase the rating from 50-59 units (this 
is the number of points scored, if the 
athlete wins the competition, as an 
indicator of the athlete's skill), which 

show stability to stressful situations and 
improved sports performance in this 
group of athletes. We can see it in Figure 
1. Considering the individual 
characteristics of athletes in table tennis 
(character, willpower, temperament, 
emotions, personal and situational 
anxiety, aggression) we can form a 
specific technical and tactical style of 
sportswomen for further research. 

 
Fig. 2. Сhanges in vector-cardiography after training load 

 Notes: 1. * P <0.05 compared to MS; 

1.  – first-class students; 

2.  – masters of sports (MS);  

3.  – candidates for masters 
of sports (CMS). 

● QRS – is the complex at the 
electrocardiography that represents 
ventricular depolarization; 

● ∠α – is the angle that is founded 
according to special tables or schemes, 
having previously determined on the 
electrocardiogram the algebraic sum of 
waves of a ventricular complex (Q + R + 
S) in I and III standard assignments. 
When the deviation of the electrical axis 
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of the heart in the corner of the alpha 
has a value in the range of 70-90 °. This 
state of the electrical axis of the heart is 
called a rectangle; 

● QTc (corrected QT interval) - is an 
indicator that reflects the heart rate-
adjusted QT interval.  

The results of the electrocardiogram 
show evidence of adaptive changes in the 
training load of athletes of different 
qualifications and slight adaptation of 
the left and right heart, which revealed 

the presence of S-T segment depression 
in the left heart and right heart overload 
in candidates for masters of sports [8]. 
The obtained data prove that the more 
trained athletes (MS and CMS), the 
greater economization of functions is 
observed in the indicators of the 
cardiovascular system (P <0.05 
compared to 1 category – Fig. 2). Data of 
the 1st category indicate unstable 
adaptation at rest. 

 
Fig. 3. Scheme of electrocardiograph examinations to identify the relationship 

of individual capabilities with injuries in athletes 

 

The above scheme (Fig. 3) allows to 
establish the relationship between the 
stage of maximum realization of 
individual capabilities of table tennis 
athletes with injuries and helps to avoid 
overloading at different stages of long-
term training. The data obtained confirm 
that with moderate physical activity, a 
higher level of aerobic fitness is 
manifested by a lower heart rate when 
performing work of a certain intensity in 
training. 

Symptoms that in principle allow you 
to diagnose overexertion and prevent 

signs of injury include: increased levels 
of enzymes in the blood inside the cells; 
increased oxygen consumption at a fixed 
intensity of work; when the level of 
muscle activity has decreased; abnormal 
ECG parameters; increasing the 
response of heart rate at a fixed intensity 
of work [8]. Only the reaction of the heart 
rate can be considered a reliable 
indicator of training. 

At the stage of maximum realization of 
individual opportunities, the number of 
means of special training in the total 
amount of training work increases 

 

                            Qualified athletes 

 
                                           Family and personal 

                                   anamnesis, physical examination, 

ECG in 12 leads 

 positive data                              negative data  

 
participation in competitions                                            further examination is possible 

                                                                                       (echo, stress test, ECG, heart holter) 

 
signs of overexertion 

(injuries of various nature) 
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significantly, the amount of competitive 
practice also increases significantly. The 
main tasks – the absolute using of tools 
that can cause a rapid restructuring of 
the adaptive processes of athletes and 
individualization of training. The total 
values of the volume and intensity of 
training work reach a maximum, classes 
are planned with heavy loads in the 
process of educational activities. The 
volume of psychological and integral 
training is also growing sharply [9]. 

Therefore, an important task was to 
correct the functional state, including 
the above-mentioned factors affecting the 
cardiovascular system. This situation 
can be avoided only with the rational 
construction of the educational process, 
adhering to its basic pedagogical 
principles, including the principle of 
eliminating risk factors for sports 
injuries (which is absent according to 
V.M. Platonov). Moreover, following the 
basic principles of planning according to 
V.M. Platonov: preliminary basic 
training, specialized basic training, 
maximum realization of individual 
capabilities, preservation of sporting 
achievements. 

The psychophysiological state of the 
athlete is a component of the general 
functional state of the body. The 
functional state combines, on the one 
hand, the athlete's mental reactions in 
the conditions of training and 
competitive activity, on the other hand, 
the state of the physiological systems 
that ensure the performance of sports 
preparedness. The study of the structure 
of sports activities of complex 
coordination sports, sports games and 
martial arts indicates the presence of 
regulatory systems of the body 
responsible for the functional and 
coordination aspects of the preparation 
of a highly qualified athlete, among 
which psychomotor and cognitive 
components of pedagogical influence on 
the athlete are revealed. 

The results of functional studies are 
used to predict the success of sports 
activities, as well as for individual 
correction of training and competition 
processes (for example, with a weak 

nervous system there is a resistance to 
monotony, a continuous method of 
training is recommended, an interval 
method for a strong, mobile nervous 
system, which is characterized by 
resistance to fatigue). 

Therefore, the functional state is a 
reflection of the way of ensuring mental 
functions, the integral expression of 
which is conscious, socially determined 
behavioral motor activity, including 
sports activity. The functional system of 
the psychophysiological state includes 
mental, physiological, and behavioral 
levels for pedagogical influence. 
Historically, scientific and especially 
scientific-pedagogical development of the 
problem of training was largely 
concerned with ways to achieve the 
maximum possible sports result. 

The system-creating factor, according 
to which the modern idea is the result, is 
fundamentally important in sports 
training. But as important as sports 
results are as a specific goal, from 
general socio-pedagogical positions they 
cannot ultimately become an end in 
themselves. On the way to them, a more 
specific goal should always be pursued, 
which is that through the achievement of 
high sports results to develop the 
spiritual and physical qualities of an 
athlete in order to use sports activities as 
a factor of harmonious personality 
formation and upbringing. 

The developed set of the author's 
therapeutic exercises was aimed at 
correcting the musculoskeletal system 
(according to the method of the American 
scientist Joseph Pilates), including the 
principle of eliminating risk factors for 
sports injuries. The effectiveness of the 
exercise is to exhale while stretching the 
muscles: 

Exercise 1. Neck muscles: 
1. Apply a bandage to the cervical 

spine to keep the vertebrae in the correct 
position. Wear 4-6 hours a day for a 
month. 

2. Inhale 1-5 – tilt your head to the 
left, get the shoulder girdle. Exhale 1-5. 
Inhale 1-5-tilt your head to the right, get 
a shoulder nose. Exhale 1-5. Inhale 1-5-
tilt your head forward. Exhale 1-5. 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

229 
 

Inhale 1-5-tilt your head back. Exhale 1-
5. 

Exercise 2. Muscles of the shoulder 
girdle: One of the best known is the 
method proposed by G.A. Ilizarov. The 
device is applied to the shoulder girdle. 
After removing the device, it is advisable 
to exercise in the pool (rabbit on his 
back) while rowing on the inhale 1-5 and 
exhale 1-5 and swimming breaststroke. 

Exercise 3. Muscles of the lumbosacral 
region and spine in general: 

1. Sleep or lie on a hard surface for at 
least 5-6 hours a day. 

2. S.P. (starting position) – holding on 
to the gymnastic wall. On the inhale 1-5 
withdrawal of the right arm and right leg 
at the same time. On the exhale 1-5 
return to starting position (3-5 times). 

3. S.P. (starting position) – holding on 
to the gymnastic wall. On the inhale 1-5 
withdrawal of the left arm and left leg at 
the same time. On the exhale 1-5 return 
to starting position (3-5 times). 

4. S.P. (starting position) – lying on 
your back. On the inhale 1-5 bent left leg 
pulling as much as possible to the chest 
(helping hands). On the exhale 1-5 
return to SP (3-5 times). 

5. S.P. (starting position) – lying on 
your back. On the inhale 1-5 bent right 
leg pulling as much as possible to the 
chest (helping hands). On the exhale 1-5 
return to SP (3-5 times). 

6. S.P. (starting position) – lying on 
your back. On the inhale 1-5 bent two 
legs pulling as much as possible to the 
chest (helping hands). On the exhale 1-5 
return to SP (3-5 times). 

7. S.P. (starting position) – lying on 
your back. On the inhale 1-5 lifting the 
right leg straight up, pulling as much as 
possible to the chest (helping hands). On 
the exhale 1-5 return to SP (3-5 times). 

8. S.P. (starting position) – lying on 
your back. On the inhale 1-5 lifting the 
straight left leg up, pulling as much as 
possible to the chest (helping hands). On 
the exhale 1-5 return to SP (3-5 times). 

9. S.P. (starting position) – lying on 
your back. On the inhale 1-5 exercise 
"bike" forward. On the exhale 1-5 "bike" 
back (2-3 minutes). 

10. S.P. Holding the gymnastic wall 
with the right hand, lunges with the 
right foot forward. On the inhale 1-5 
squats forward, back straight. On the 
exhale 1-5 return to SP. 

11. S.P. Holding the gymnastic wall 
with his left hand, he lunges his left foot 
forward. On the inhale 1-5 squats 
forward, back straight. On the exhale 1-5 
return to SP. 

12. Exercises in the pool (rabbit on the 
back) with rowing on the inhale 1-5 and 
exhale 1-5 are appropriate. 

Conclusions and research 
perspectives. An important task is the 
correction of functional status, including 
factors affecting the cardiovascular 
system. This situation can be avoided 
only with the rational construction of 
sports training, adhering to its basic 
pedagogical principles, including the 
principle of eliminating risk factors for 
sports injuries. The obtained data prove 
that the more trained athletes (MS and 
CMS), the greater the economization of 
functions is observed in the indicators of 
the cardiovascular system (P <0.05 
compared to 1 category). Data of female 
athletes of the 1st category indicate 
unstable adaptation at rest. In the CMS 
there is a positive trend to increase the 
rating from 50-59 units, which indicate a 
stability to stressful situations and 
increase athletic performance in this 
group of athletes in the educational 
process. 

There is also a diagram of 
electrocardiography examinations to 
identify the relationship between 
individual abilities in athletes. This 
scheme helps to build the relationship 
between the stage of maximum 
realization of the individual capabilities 
of athletes in table tennis and avoid 
overloading them at different stages of 
long-term training. An author's set of 
therapeutic exercises has been 
developed. It contains criteria for 
assessing the functional state of athletes, 
which correct their musculoskeletal 
system and prevent injuries. 

Further research should consider that 
athletic performance interacts with the 
functional state of athletes and sets clear 
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requirements for teachers and athletes to 
avoid injuries, which is possible only 
with the rational construction of sports 
training, including the principle of 
eliminating risk factors for injuries. It is 
recommended to further study the 
psycho-emotional state of athletes and 
compare it with the functional 
capabilities of the body during the 

educational and training process in HEI 
(Ivano-Frankivsk National Technical 
University of Oil and Gas), avoid harsh 
criticism of personal qualities of the 
athlete, motivate him to succeed, reduce 
subjective significance of complex 
competitive tasks (do not overestimate 
the level of motivation).  
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This article highlights the relevance of applying a bilingual workshop book in terms of 
professional training of future social workers. Emphasis is placed on both theoretical and practical 
training while studying special subjects in native and English languages. 

The scientists whose works were analyzed and became the basis for the development of the 
workshop book are mentioned, given that there are almost no educational and methodological 
publications on a bilingual basis in Ukraine for training specialists in a certain field. 

In the course of presenting the main material of the study, the application of the "Workshop book: 
social sphere" by students of the first (bachelor's) level of the specialty 231 "Social Work" and the 
second (master's) level of the specialty 231 "Social Work. Social Pedagogy" of Zhytomyr Ivan Franko 
State University was considered. 

These results are highlighted in accordance with the sections of the workshop book. The 
"Terminological Dictionary" section contains information on the interpretation of terms in Ukrainian 
and English and additional interpretation of their essence and content, which gives a student an 
opportunity to choose the most accessible, understandable option for himself/herself. Attention is 
focused on the fact that the presented terms and expressions are the basis and components of the 
study of various educational subjects in the specified specialties. The subject "Introduction to the 
specialty" was taken as the basis for studying the terms. Each student has the prospect of learning 
terms in English and their further usage on bilingual classes. 

The "Grammar guide" section presents classifications of sentence types and schemes, the word 
order in them, the rules for using parts of speech, irregular verbs, time forms schemes, a system of 
abbreviations, word combinations of the most used words, etc. It may help students, lecturers and 
scientists to expand the spectrum of theoretical and practical assets. 
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The main part of the workshop book is a practical section contains a list of different types of 
exercises in Ukrainian and English to be used on special subjects’ classes on the example of the 
subject "Introduction to Specialty". The article also presents the thematic educational plan, the 
structure of the specified educational subject, as well as the algorithm for processing various 
components of educational and methodological support. 

In the Conclusions, the logical coverage of the terminological dictionary, the grammar guide and 
the list of practical tasks in the Ukrainian and English languages are presented as well as the 
prospects for expansion, increase in the description of terms, and practical tasks during the study of 
special subjects within the specialties 231 "Social Work", "Social Work. Social Pedagogy" is 
described. 

 
Key words: social work, social pedagogy, bilingualism, workshop book, professional training. 

 

ВИКОРИСТАННЯ БІЛІНГВАЛЬНОГО ПРАКТИКУМУ В УМОВАХ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

С. М. Ситняківська, І. В. Літяга 

У даній статті висвітлено актуальність використання білінгвального  практикуму в 
умовах професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Закцентовано увагу як на 
теоретичній, так і практичній підготовці при вивченні навчальних дисциплін за фахом 
українською та англійською мовами. 

Зазначено науковців, праці яких були проаналізовані та стали основою для розроблення 
практикуму з огляду на те, що в Україні майже немає навчально-методичних видань на 
білінгвальній основі для підготовки фахівців у певній сфері. 

Дані результати висвітлені відповідно до розділів Практикуму. Розділ "Термінологічний 
словник" містить інформацію щодо тлумачення термінів українською та англійською 
мовами та додаткового пояснення їх сутності і змісту, що надає можливості здобувачу 
освіти обрати для себе найбільш доступний, зрозумілий варіант. Закцентовано увагу на 
тому, що представлені терміни є основою та складовими вивчення різних навчальних 
дисциплін. Кожен студент має перспективу засвоєння термінів англійською мовою та 
подальшого їх використання під час занять на білінгвальній основі. 

У розділі "Граматичний довідник" представлені класифікації типів та схем речень, 
порядок встановлених у них слів, правила вживання частин мови, неправильних дієслів, схем 
часових форм, систему скорочень, сполучення найбільш уживаних слів тощо для здобувачів 
вищої освіти, викладачів і науковців для розширення спектру теоретичних і практичних 
надбань. 

Основна частина Практикуму – це практична складова, яка демонструє перелік різних 
видів вправ українською й англійською мовами для використання їх на заняттях для 
зазначених спеціальностей. 

У Висновках зазначається логічне висвітлення тлумачного термінологічного словника, 
граматичного довідника та переліку завдань українською й англійською мовами та 
перспективи розширення, збільшення опису термінів, практичних завдань при вивченні 
навчальних дисциплін за спеціальностями 231 "Соціальна робота", "Соціальна робота. 
Соціальна педагогіка". 

Ключові слова: соціальна робота, соціальна педагогіка, білінгвізм, практикум, 
професійна підготовка. 

Introduction of the issue. The 
educational policy of Ukraine regarding the 
training of specialists in various fields is 
undergoing significant positive changes, 
especially regarding the level of learning 
foreign languages. The professional 
orientation of students is in forming an 
idea about the specifics of the chosen 
specialty and, accordingly, studying its 
theoretical and practical foundations 

including the usage of foreign language. It 
is possible to do on a bilingual basis when 
special subjects are taught fully or partially 
in any foreign language. This is due to the 
fact that in the 21st century, particularly 
in our country, modern methods, 
techniques and models of training 
specialists are being developed precisely 
on the basis of bilingualism (native 
language/foreign language), which will 
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enable future specialists to be 
competitive in the modern labor market. 
That is why it needs to be studied at 
both theoretical and practical levels 
because learning a foreign language and 
with the help of a foreign language 
becomes an integral part of the process 
of forming a modern specialist. 

Much attention is paid to the 
formation of linguistic competence of 
philology students of different language 
educational institutions, scientists 
emphasize the importance of training 
highly qualified philology specialists of a 
new type who are able to quickly adapt 
in the new multicultural information 
society, are ready for cooperation with 
representatives of other countries, self-
education and lifelong learning [1; 2]. 

The same requirements are dictated 
by modern realities to future social 
workers. But, considering that a small 
amount of time is allocated to the study 
of a foreign language in general, we 
highlight the expediency of the 
development of foreign language 
communicative competence within the 
scope of studying professional (special) 
subjects [6-8]. That’s why we have 
designed the bilingual workshop book: 
social sphere. 

Current state of the issue. Regarding 
the researches and publications in which 
the solution of this problem was 
initiated, we analyzed it from different 
points of view.  

From the point of view of bilingual 
education in higher educational 
institutions, its theoretical foundations 
are reflected in the works of 
N. Mykytenko, A. Kovalchuk, and 
F. Moiseyeva. Since the concept of 
bilingual education appeared relatively 
recently in Ukraine, it needs further 
study and specification [8].  

Educational and methodological 
support also needs to be developed for 
the training of future specialists in 
various specialties. In particular, if 
dictionaries of terms and expressions for 
the specialties "Social work" and "Social 
pedagogy" are created, published and 
used (O. Bezpalko, M. Holovaty, 
I. Zvereva, L. Lokhitska, I. Mygovich, 

T. Semigina, S. Kharchenko, etc.), then 
there are almost no bilingual workshop 
books, educational and methodological 
manuals for the above-mentioned 
specialties. As for the abundant words 
practical assignments (exercises, 
problem-solving tasks, etc.), they are 
also presented in different manuals in 
native language (N. Grabovenko, 
O. Shevchuk), but they require further 
development on a bilingual basis. 

The lack of bilingual educational and 
methodological materials, despite the 
obvious relevance and demand, is 
explained, as a rule, by insufficient 
knowledge of professional vocabulary in 
a foreign language, and sometimes by 
the lack of existing bilingual educational 
and methodological materials that can be 
used as examples in the conditions of 
creating appropriate methodological 
support. 

Outline of unresolved issues 
brought up in the article. So, the 
literature and other materials we have 
studied demonstrated the insufficiency of 
educational and methodological support 
on a bilingual basis for professional 
training of future social workers.  

Aim of research is to conduct the 
analysis of the creation and use of a 
bilingual workshop book for future 
specialists in the social sphere. This goal 
is implemented in the analysis of the 
sections of the workshop book on the 
provision of educational subjects for 
students in specialties 231 "Social 
Work", "Social Work. Social Pedagogy", 
namely: a terminological dictionary, a 
grammar guide and a list of practical 
tasks in Ukrainian and English. 

Research methods: theoretical 
analysis of methodological and 
pedagogical literature, Internet resources 
on the issue connected with the 
professional training of future social 
workers; synthesis and generalization.  

Results and discussion. Let's 
consider the use of the "Bilingual 
workshop book: social sphere". It was 
developed for students of the first 
(bachelor's) programme of the specialty 
231 "Social Work" and the second 
(master's) programme of the specialty 
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231 "Social Work. Social Pedagogy" of 
Zhytomyr Ivan Franko State University. 

The dictionary of terms and 
expressions (social sphere) is one of the 
sections of the  workshop book, it was 
published as a separate issue for the 
first time in 2014 and was revised and 
republished in 2016 under the title 
"Bilingual Terminology Dictionary: Social 
Sphere" [4]. It presents the interpretation 
of terms that define the main theoretical 
and practical principles of social work, 
social pedagogy, which facilitates the 
educational process of students when 
studying special subjects bilingually and 
also provides an opportunity to use a 
greater number of resources in 
educational and research work [4]. 

The section mentioned above (the 
dictionary of terms and expressions) of 
the workshop book includes a list of the 
main concepts of social work and social 
pedagogy in the alphabetical order. The 
knowledge of these terms and expressions 
is necessary for studying all educational 
subjects related to professional training of 
students of specialties 231 "Social Work", 
"Social Work. Social Pedagogy". The 
explanation of each concept is provided in 
two or three versions in Ukrainian and 
English. Also, each concept has 
additional information such as functions, 
principles, methods, classifications, 
typologies, etc. Thus, the learner has the 
opportunity to choose the most 
understandable definition of the concept 
and get acquainted with brief information 
about its essence [5]. 

It should be noted that the terms and 
expressions are included in the 
constituent components of the 
educational complex of each special 
subject, namely: the annotation of the 
special subject; curriculum; educational 
program; educational and methodological 
support of the lecture course of the 
subject; methodological materials for 
practical and laboratory classes; 
recommendations for the organization of 
independent and individual work of 
students; tests (final tests), which contain 
theoretical questions, test tasks and 
creative tasks; questions and tasks for a 
credit/exam [3; 9]. 

The study of the main terms and 
expressions bilingually begins in the first 
year while studying special subject 
"Introduction to the specialty". Students 
get acquainted with the main concepts 
and terms during lectures and practical 
classes, perform independent work, test 
assignments, consolidate knowledge while 
writing the final tests and taking the 
credit/exam, as well as demonstrate the 
knowledge of so-called vocabulary 
minimum within the limits of 
independent work. In the future, students 
are able to use the knowledge of basic 
concepts and terms when studying other 
educational subjects by specialty 
throughout the entire period of study. 

We also should note that ensuring the 
educational process in the conditions of 
bilingual education does not negate the 
use of all the specified educational and 
methodological materials; however, it 
requires a certain modification of them in 
terms of content and form, since it is 
created in two languages. In addition, it is 
appropriate to note that the educational 
and methodological support of the 
professional training of future social 
sphere specialists should be correlated 
with the method of implementing the 
model developed for the training of future 
social sphere specialists on a bilingual 
basis [8]. This concerns the training of 
master's level students in the specialty 
231 "Social Work. Social Pedagogy" under 
the educational program "Social Work. 
Social Pedagogy" directly when studying 
such special subjects as "Models and 
standards of social sphere specialists 
training" (in English), "Topical issues of 
social pedagogy" (in English), "Project 
grant activity in the field of social work" 
(in English), "Organization of non-formal 
education of children and youth"(in 
English). 

This section of a workshop book is a 
supporting material not only for students, 
but also for those concerned with the 
professional training of social workers 
and social pedagogues, as well as for 
those engaged in scientific research in 
this field, although it does not cover 
absolutely all terms, concepts and 
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expressions of social work and social 
pedagogy. 

The grammar guide provides an 
opportunity for students majoring in 
"Social Work", teachers, and scientists to 
operate extract definitions of basic 
terminology, express their own opinion, 
and ask questions in accordance with 
English grammar. This grammar guide 
contains the classification of sentence 
types, the word order in English, the rules 
for using parts of speech, irregular verbs, 
schemes of tense forms, a system of 
abbreviations, and extract combinations 
of the most used words. It also contains a 
scientist's colloquial dictionary, which 
includes colloquial formulas, the 
sequence of presentation of the material 
(beginning, continuation, conclusion), 
work with scientific data, examples, 
comparison of facts, data, expression of 
scientific approaches to the problem, 
methods, methodology, strategy, trends, 
areas of activity, goals, intentions, 
description of models, content, references 
to various sources, information about 
conferences, articles, reports, projects, 
seminars. The grammar guide is also 
designed to expand the range of actions 
related to presentations of scientific 
theoretical and practical assets in this 
field.   

The main part of the workshop book is 
its practical section. For an example of its 
use during the study, consider the 
subject "Introduction to the specialty". To 
understand the use of practical tasks, we 
present the thematic plan of the subject 
by modules and topics, namely: 

Module I. The essence of the scientific 
organization of the work of students 
majoring in "Social Work" and the 
theoretical foundations of social work; 

Module II. Social work with different 
categories of clients in social institutions. 

Next, the structure of the educational 
subject is presented, which includes the 
distribution of the total number of hours 
for full-time and part-time education 
separately for lectures, practical, 
laboratory classes and time for 
independent work. 

Students are also offered an algorithm 
for studying lecture material and 

literature, instructions for completing 
independent tasks and preparing for 
practical classes, tests and exams [5]. 

The main section of the workshop book 
consists of various practical tasks 
(matching tasks (logical pairs), true/false 
exercises in Ukrainian and English, and 
others) on the topics of the educational 
subject "Introduction to the specialty" as 
an example that can be used when 
studying other subjects, which are 
presented in educational program 231 
"Social Work" or "Social Work. Social 
Pedagogy".  

The matching task (logical pairs) 
consists of five terms and their 
definitions, to match every logical pair 
correctly. They differ in complexity: some 
of the tasks test only knowledge of facts, 
formulas, rules, others – understanding 
of the connections between them. In the 
process of solving these tasks the skills of 
comparison and juxtaposition are formed.  

Test tasks allow checking a big amount 
of studied material in a short time, to 
quickly diagnose students' mastery of the 
basic level of training in separate 
modules/topics. These tests can be used 
both for individual verification of 
knowledge and as separate tasks during 
independent or final tests [5]. Two task 
modifications are defined: tasks in which 
the answer can be chosen only once, and 
tasks in which the answer can be chosen 
several times. Tasks can be composed in 
the form of choosing answers and in the 
form of providing answers (students 
should answer themselves to form a 
logical pair) [5].  

The proposed tasks allow checking a 
big amount of the studied material in a 
short period of time, as well as quickly 
diagnose the students' mastery of the 
basic level of training in separate 
modules/topics. These tasks can be used 
both for an individual test of knowledge, 
and during the performance of 
independent or final tests. Let's consider 
them separately using specific examples. 

Matching task in Ukrainian and 
English on the topic "Social work as a 
science and educational subject". 

Match [5: 33]: 
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Social assistance вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів 
держави, спрямованої на підтримання системи гарантованого 
державою рівня матеріального забезпечення та фізичного 
стану, складу сім'ї, віку, здоров'я, участі у суспільному та 
іншому виробництві 

Social work короткострокова (одноразова чи періодична) грошова виплата, 
цільовим призначенням якої є компенсація втраченого 
заробітку або додаткова підтримка громадян у разі настання 
соціального ризику за рахунок коштів соціальних страхових 
фондів чи бюджетів різних рівнів 

State social 
assistance 

наука і мистецтво розширення сфери соціальних взаємодій 
людей, їх активної адаптації до нових реалій життя, повноцінної 
ролі в суспільстві; професійна або волонтерська діяльність, 
спрямована на гарантовану підтримку і надання соціальних 
послуг будь-якій людині 

 
Social 
rehabilitation 

наука про соціально-педагогічні механізми формування 
особистості в соціумі та гармонізацію її взаємовідносин на 
мікро-, мезо- та макрорівнях 

 
Social pedagogy 

вид соціальної діяльності спеціально уповноважених органів 
держави, соціальних служб для молоді, об'єднань громадян та 
інших соціальних інституцій, спрямованої на здійснення 
системи організаційних, економічних, правових, культурних, 
освітніх, лікувальних, оздоровчих та інших соціальних заходів 
щодо відновлення фізичного стану, честі, гідності, прав і свобод 
дітей та молоді 

 
Match [5: 45]: 
Безробіття social adaptation 
Адаптація соціальна social policy 
Гендер unemployment 
Політика соціальна gender 
True or false tasks are to determine 

the true or false statements on the topic 
"Social support of the individual" (if 

"false", then the correct statement must 
be suggested) [5: 51]: 

Victimhood is a socio-biological characteristic by which people define the 
concepts of "man" and "woman". 

T / F 

A deviant is a person who does not follow the norms of behavior existing 
in the society. 

 T / F 

Empathy is the ability to understand the emotional state of another 
person, sympathize, empathize. 

 T / F 

Delinquent behavior is a psychophysiological state of an individual, which 
consists in the impossibility of meeting significant life needs at this 
moment of life; awareness of a deep internal contradiction. 

 T / F 

Case social work is a method of helping individuals and families to solve 
psychological, interpersonal, socioeconomic problems. 

 T / F 

 
Tasks to confirm or deny (explain your point of view) [5: 68]:  

1. Deviant behavior is the behavior of an individual or group of 
individuals that is responding to social norms. 

 

2. Ethical principles are provisions of ethics, which provide the 
overall direction of activity and serve as the basis for partial 
standards of behavior. 

 

3. Marginals are individuals who had lost signs of belonging to a  
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stable social institution, band, group within social relations that 
have been established. 

4. Social work is a kind of human activity, which is aimed to 
optimize the implementation of subjective role of people in all 
spheres of society in the process of ensuring the existence of life 
of the individual, family, social and other groups. 

 

5. Social hostel is an institution for temporary accommodation of 
orphans and children deprived of parental care, aged 10 to 18 years. 

 

Tasks on certain topics such as 
"Develop a conceptual mini-dictionary for 
the topic "Micro-factors in the process of 
socialization"" are also relevant [5: 75]. 

The workshop book also presents 
various creative and professionally 
oriented tasks, such as: filling in the 
diagram according to the topic, 
developing a crossword puzzle, a game, 
finishing a fairy tale, familiarization with 
the work experience of a certain 
organization in the social sphere 
according to a certain algorithm 
(demonstration of videos from the 
Internet), analysis of legal documents, 
scientific literature, primary sources, 
archival materials, development of own 
projects for social services, public 
organizations, charitable funds with a 
presentation and their analysis, writing 
summaries to scientific articles that 
highlight social work with various 
categories of clients, solving socio-
pedagogical tasks, analysis of statements 
of famous personalities, writing theses, 
essays on social topics. 

Regarding the performance of similar 
professionally-oriented tasks in English, 
the workshop book contains examples 
for the educational subject on the 
specialty 231 "Social Work. Social 
Pedagogy" "Topical issues of social 
pedagogy" on the topic: "The problem of 
term formation of modern socio-
pedagogical science". 

Task. Design a non-standard 
definition of 2-3 socio-pedagogical 
categories (to be done in trios). Checking: 
The student reads a non-standard 
definition of any socio-pedagogical 
category, and the rest of the students 
must understand what kind of category 
it is [5: 93-98]. 

Conclusions and research 
perspectives. Therefore, taking into 

account the relevance of the analyzed 
edition, it is logical to highlight in the 
workshop book: a section contains 
information on the interpretation of 
terms in Ukrainian and English and 
additional interpretation of their essence 
and content that is a terminological 
dictionary, which will facilitate the 
assimilation of all academic subjects 
related to professional training during all 
years of study in specialties 231 "Social 
Work", "Social work. Social Pedagogy". It 
is important that in the workshop book 
presented not only a list of terms and 
concepts, but also additional 
interpretation of their essence and 
content, which gives a student an 
opportunity to choose the most 
accessible, understandable option for 
himself/herself. 

Using the grammar guide section will 
allow future social workers, teachers, 
and scientists to operate with definitions 
of basic terminology, express their own 
opinion, ask questions in accordance 
with English grammar, and use it in 
their presentations. 

The main part of the workshop book is 
a practical section contains a list of 
different types of exercises in Ukrainian 
and English to be used on special 
subjects’ classes on the example of the 
subject "Introduction to Specialty", which 
will contribute to the assimilation when 
studying other special subjects and the 
practical use of the main terms of social 
and socio-pedagogical activity. 

Regarding the future prospects of 
research in this direction, it is planned to 
increase the number of terms and 
practical tasks that can be used during 
the study of educational subjects in the 
specialties 231 "Social Work" and "Social 
Work. Social Pedagogy". 
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INCLUSIVE MUSIC EDUCATION: PERSPECTIVES AND PROBLEMS 

N. M. Bovsunivska* 

"If you can fill the unforgiving minute 
With sixty seconds' worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 
And – which is more – you'll be a Man, my son!" 

("If" by Rudyard Kipling) 
The article is devoted to the topic of introducing inclusive education in Ukrainian art institutions. 

The historical background of the genesis of the phenomenon of inclusion in society is presented, as 
well as a description of the state of art education during the Soviet totalitarianism. It is noted that 
inclusion in art is a synthesis of a number of components, among them relevant are: legislation 
(national and international), historical background, mental features, socio-cultural context. The 
content of inclusive education in art schools and specialized music schools operating at 
conservatories is also considered. Attention was drawn to the problems of implementing inclusion in 
such educational institutions, because just a few years ago, such a model of education with its 
equal opportunities and barrier-free access was not a priority and was not even considered. It is 
noted that the new paradigm in general (and, in particular, in art education) is a complex system of 
knowledge in pedagogy, medicine, psychology, which is necessary for the integration and 
adaptation of a special contingent of people into society.  

One of the pedagogical art programs for working with children with disabilities in educational 
institutions, created by direct participants in the educational process – music teachers of one of the 
regional art schools, was presented. It is noted that the document approves the education system for 
children with special educational needs as vertical-horizontal (in fact, the usual simple Descartes 
coordinate system), because the level of the program takes into account the age qualification of the 
applicant (child) and is directly related to the psychophysical development of the applicant. The 
main provisions, goals and principles, directions of implementation of the "Concept of inclusive art 
education" are also outlined, which cover the entire spectrum of this paradigm in education. 

The article highlights the non-institutional form of inclusion in art: festivals, creative competitions. 
It is noted that this form of entry of a child into society is no less important than the actual education 
in educational institutions.  
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The study uses empirical research methods: observation, synthesis, and analysis.  
The paper concludes that the needs of society (including the humanization of education, Ukraine's 

attempts to join the European community), which required urgent solutions, created a situation in 
which professionally high-quality personnel of art educational institutions were psychologically 
unprepared to work with children with special educational needs. That is why the presented work 
indicates that the teaching staff prepared for specific working conditions is the primary link, the 
basis for further successful development of inclusion in art education.   

 
Key words: inclusion, art education, art school, music boarding school, adaptive program, 

special educational needs.  
 

ІНКЛЮЗИВНА МУЗИЧНА ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ 

Н. М. Бовсунівська 

"Якщо ущерть наповниш біг хвилини 
Снагою дум, енергією дій, 

Тоді весь світ тобі належить, сину, 
І більше: ти – Людина, сину мій". 

(Редьярд Кіплінг, "Якщо". Переклад Євгена Сверстюка) 
Стаття присвячена темі впровадження інклюзивної освіти в українських мистецьких 

закладах. Представлено історичне підґрунтя ґенези явища інклюзії в соціумі, а також 
подано характеристику стану мистецької освіти часів радянського тоталітаризму. 
Наголошено, що інклюзія в мистецтві є синтезом  цілого ряду складових, серед них 
актуальними є: законодавство (національне та міжнародне), історичне підґрунтя, 
ментальні особливості, соціокультурний контекст. Також розглянуто зміст інклюзивної 
освіти в мистецьких школах та спеціалізованих музичних школах, які працюють при 
консерваторіях. Звернено увагу на проблеми впровадження інклюзії в таких навчальних 
закладах, адже ще декілька років тому така модель освіти з її рівними можливостями і 
безбар’єрним доступом не була в пріоритеті і навіть не розглядалася. Зазначено, що нова 
парадигма в загальній (і, зокрема, в мистецькій освіті) є складною системою знань з 
педагогіки, медицини, психології, які є необхідними для інтеграції та адаптації в соціум 
особливого контингенту людей.  

Презентовано одну з педагогічних мистецьких програм для роботи з дітьми з інвалідністю 
в навчальних закладах, створену безпосередніми учасниками освітнього процесу – 
викладачами музики однієї з районних мистецьких шкіл. Зазначено, що документ стверджує 
систему освіти дітей з ООП як вертикально-горизонтальну (по суті – звичну найпростішу 
систему координат Декарта), бо рівень програми враховує віковий ценз здобувача (дитини) і 
перебуває в прямому відповіднику до психофізичного розвитку здобувача. Також викладено 
основні положення, мету та принципи, напрямки реалізації "Концепції інклюзивної 
мистецької освіти", які охоплюють весь спектр цієї парадигми в освіті.   

Висвітлено позаінституційну форму інклюзії в мистецтві: фестивалі, творчі конкурси. 
Зауважено, що така форма входження дитини в соціум є не менш важливою, ніж власне 
освіта в навчальних закладах.  

В дослідженні використано емпіричні методи дослідження: спостереження, синтезу та 
аналізу.  

В роботі сформульовано висновок, що потреби суспільства (серед яких гуманізація освіти, 
намагання України увійти в європейське співтовариство), які вимагали невідкладного 
вирішення, створили ситуацію, при якій професійно якісний кадровий склад мистецьких 
закладів освіти виявився психологічно неготовим до роботи з дітьми з ООП. Саме тому в 
представленій роботі вказано, що підготовлений до специфічних умов роботи викладацький 
колектив є первинною ланкою, базисом для подальшого успішного розвитку інклюзії в 
мистецькій освіті.   

 
Ключові слова: інклюзія, мистецька освіта, мистецька школа, музична школа-

інтернат, адаптивна програма, особливі освітні потреби (ООП).  
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Introduction of the issue. The 
Ukrainian state has a complicated history: 
its lands were "shared" by the Polish-
Lithuanian Commonwealth, Poland, and 
the Russian Empire. Each of the states had 
its own plans for the Ukrainian territories. 
And these transformations largely 
concerned all aspects of the country's life 
and development. History remembers that 
music was among the "septim artes 
liberalis" – the seven sciences that provided 
educational content in educational 
institutions of the past. However, 
Ukrainian music education for many 
centuries was in the twilight of history, and 
if the experience of outstanding artists and 
teachers was presented, it was taken out of 
the chest of education in order to defend 
the next dissertation. Ukrainian musical 
art and modern education seem to be 
trying to compensate for the mental and 
ethical losses of the Soviet past. This is 
natural, because the culture and education 
of our state has long been under foreign 
influence in education, culture and other 
life-giving spheres of Ukrainian existence.  

In this article, the author turned to the 
history of the creation of a relatively young 
branch of pedagogy – inclusion in art 
education. The development doctrines of 
our state at all stages directly or indirectly 
affected the problems of people with 
functional disabilities or invalidity. 
However, for objective reasons, the right of 
equal and free access to education 
approved by the Constitution was 
practically not implemented. If this state of 
affairs was among general education 
institutions, then sometimes there was no 
question of training "special" people in art 
schools. The artistic pedagogical 
community and music academism with 
maniacal persistence tried not to notice the 
very presence in society of those who 
needed additional support. Especially 
children. The so-called "medical" model of 
disability became quite common, which 
often became an obstacle for those who 
had a desire, a talent for music science. 
With the entry of Ukraine into the 
European space, the attitude of society 
began to change: a social model appeared, 
according to which the idea of public care 
for people with existing physical or mental 

Постановка проблеми. Українська 
держава має складну історію: її землі 
"ділили" поміж собою Річ Посполита, 
Польща, Російська імперія. Кожна з 
держав мала свої замисли щодо 
українських територій. І ці перетворення 
значною мірою стосувалися усіх аспектів 
життя та розвитку країни. Історія 
пам’ятає, що музика була серед "septim 
artes liberalis" – семи наук, які 
забезпечували зміст освіти в навчальних 
закладах минулого. Проте українська 
музична освіта на довгі сторіччя 
опинилася в сутінках історії, а досвід 
видатних митців, педагогів якщо й був 
представлений, то його діставали із скрині 
освіти для того, щоб захистити чергову 
дисертацію. Українське музичне 
мистецтво і освіта сучасності мов би 
намагається компенсувати ментальні та 
етичні втрати радянської минувшині. Це є 
закономірно, бо культура та освіта нашої 
держави досить довго перебувала під 
чужинецьким впливом в освіті, культурі та 
інших життєдайних сферах українського 
буття.  

В цій статті автор звернувся до історії 
творення відносно молодої галузі 
педагогіки – інклюзії в мистецькій освіті. 
Доктрини розвитку нашої держави на всіх 
стадіях свого прямо чи дотично зачіпали 
проблеми людей з функціональними 
обмеженнями або інвалідністю. Проте з 
об’єктивних причин затверджене 
конституцією право рівного і вільного 
доступу до освіти практично не 
виконувалося. Якщо такий стан справ був 
в середовищі загальноосвітніх навчальних 
закладів, то про навчання "особливих" 
людей в мистецьких школах іноді навіть 
мови не було. Мистецький педагогічний 
загал і музичний академізм з 
маніакальною наполегливістю намагався 
не помічати саму наявність в соціумі тих, 
кому потребувалася додаткова підтримка. 
Особливо – дітей. Досить поширеною стала 
так звана "медична" модель інвалідності, 
яка часто ставала камінною стіною перед 
тими, хто мав бажання, талант до 
музичної науки. З входженням України в 
європейський простір, ставлення 
суспільства почало змінюватися: з’явилася 
соціальна модель, за якої утверджується 
ідея суспільного піклування про людей з 
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differences is established. And problems 
appear only when the legal rights of a full 
member of society are violated. 

Current state of the issue. The 
development of music education in various 
types of educational institutions was 
worked out by scientists, whose 
achievements can be conditionally 
differentiated by research areas:  

- fundamental works devoted to general 
issues of musical education and 
upbringing of children and youth were 
created by teachers I. Dzerzhynska, 
M. Leontovych, H. Padalka, O. Rostovskyi, 
B. Iavorskyi; 

- the history and current "state of 
affairs" in the art field (we are talking about 
specialized institutions) are contained in 
the works of L. Archimovych, 
L. Kyianovska, O. Mykhailychenko, 
M. Chemberzhi, K. Shamaieva; 

- legislative documents that are the 
basis and regulate the activities of art 
educational institutions: the Law of 
Ukraine "On extracurricular education" 
(No. 1841-III of 22.06.2000), "On 
education" (No. 2145-VIII of 05.09.2017), 
"Regulations on art schools", approved by 
the order of the Ministry of Culture of 
Ukraine (No. 686 of 09.08.2018), the 
resolution of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine "On the organization of inclusive 
education in the institutions of 
extracurricular education" (No. 779 of 
21.08.2019);  

- research that covers some of the issues 
of the selected topic of the article: 
O. Biliavska, M. Bryl, O. Haponchuk, 
T. Zhytnik, A. Kolupaieva, N. Nesterenko, 
S. Pakhomova, I. Polevikova, 
H. Smolentseva, K. Shchedroloseva. 

The outline of unresolved issues 
brought up in the article. At all times, 
under all the authorities, music education 
was in great demand among the 
population. In the current conditions of 
development of Ukrainian society, it is 
focused primarily on the spiritual and 
cultural development of the personality. 
The author was particularly interested in 
the formation, development and current 
state of music education for children with 
special needs. How does the music 
schoolwork? What is its educational 

наявними фізичними чи розумовими 
відмінностями. І проблеми з’являються 
тільки тоді, коли порушуються законні 
права повноправного члена суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Питання розвитку музичної 
освіти в навчальних закладах різних типів 
опрацьовували науковці, доробок яких 
можна умовно диференціювати за 
напрямками досліджень:  

- фундаментальні праці, присвячені 
загальним питанням музичного навчання 
й виховання дітей і молоді створили 
педагоги І. Дзержинська, М. Леонтович, 
Г. Падалка, О. Ростовський, Б. Яворський; 

- історія та сучасний "стан справ" на 
мистецькій ниві (мова про спеціалізовані 
заклади) містяться в працях Л. Архімович, 
Л. Кияновської, О. Михайличенка, 
М. Чембержі, К. Шамаєвої; 

- законодавчі документи, які є базисом 
і регламентують діяльність мистецьких 
навчальних закладів: Закон України "Про 
позашкільну освіту" (від 22.06.2000 р. 
№ 1841-ІІІ), "Про освіту" (від 05.09.2017 р. 
№ 2145-VІІІ), Наказ МКМС від 27.01.2020 
№ 339: "Концепція інклюзивної мистецької 
освіти"; "Положення про мистецьку 
школу", затверджене наказом МКУ (від 
09.08.2018 р. № 686), Постанова Кабінету 
Міністрів "Про організацію інклюзивного 
навчання в закладах позашкільної освіти" 
(від 21.08.2019 р. № 779);  

- дослідження, які висвітлюють деякі 
питання вибраної теми статті: 
О. Білявської, М. Бриль, О. Гапончук, 
Т. Житнік, А. Колупаєвої, Н. Нестеренко, 
И. Пахомової, І. Полєвікова, 
Г. Смоленцевої, К. Щедролосєвої. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми, яким 
присвячується стаття. В усі часи, в 
різних суспільних умовах музична освіта 
мала значний попит у населення. У 
теперішніх умовах розвитку українського 
суспільства вона зорієнтована, 
насамперед, на духовно-культурний 
розвиток особистості. Особливий інтерес 
автора викликала тематика становлення, 
розвитку і сучасного стану музичної освіти 
дітей з інвалідністю. Як функціонує 
музична школа? Яким є її зміст освіти? Чи 
враховано в ньому потреби «особливих» 
діток? Якою є специфіка роботи з ними? 
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content? Does it consider the needs of 
"special" children? What are the specifics of 
working with them? Are teachers ready to 
work with such a specific student body? 
How and who organizes the educational 
process? How do educational institutions 
overcome (or do not overcome) the 
challenges of the current society? We tried 
to consider some problems and their 
solutions in this paper. It should be noted 
right away that in the presentation of our 
own research results, we will use the 
phrases "child with special educational 
needs", "child with disability", which are 
already established in the legislative 
framework [18] and are established in 
respected media communities [13; 19]. An 
exception is the citation of scientific papers 
that are used to confirm the stated 
provisions or to state certain facts. 

Aim of research. So, the purpose of the 
publication is to cover for the public the 
issues and problems of introducing 
inclusion in art education, emphasizing the 
special role of art schools in society, 
strengthening the tolerance of Ukrainian 
society to people who need additional 
conditions for socialization in society.    

Results and discussion. The beginning 
of the third millennium, with its rapid 
socio-cultural transformations, created 
objective conditions for the formation of a 
new person who will finally become a truly 
thinking person, who is characterized by 
freedom of thinking, perception of the 
world, a clear awareness of themselves and 
their place in society. The development of 
individuality, the discovery of hidden 
potential, the upbringing of a talented 
person – these are the tasks that modern 
education is designed to solve. And on the 
difficult path of solving them, one of the 
determining components or, rather, factors 
is music education. Imperial, and then 
Soviet times formed a whole system of 
primary educational institutions, which 
had no national feature, was based on 
generally accepted and unchanged 
programs for years. The famous theorist 
B. Iavorskyi expressed the idea of three-
stage music education (music school – 
music school – Conservatory) back in the 
20s of the last century [1: 136]. For 
children's music schools, a lower stage was 

Чи готові викладачі до занять з таким 
специфічним учнівським контингентом? 
Як і хто організовує для них навчально-
виховний процес? Як навчальні заклади 
долають (або не долають) виклики 
нинішнього соціуму? Деякі проблеми та їх 
розв’язання ми намагалися розглянути в 
представленій роботі. Одразу варто 
зауважити, що у викладі власних 
результатів дослідження будемо вживати 
словосполучення "Дитина з особливими 
освітніми потребами", "Дитина з 
інвалідністю", які вже встановлені на 
законодавчому [18] та є усталеними в 
поважних медійних спільнотах [13; 19]. 
Виключення – цитування наукових робіт, 
які використані для підтвердження 
викладених положень або для констатації 
певних фактів. 

Мета статті. Отже, метою публікації є 
висвітлення для широкого загалу питань і 
проблем впровадження інклюзії в 
мистецьку освіту, наголошення на 
особливій ролі мистецьких шкіл у громаді, 
посилення толерантності українського 
суспільства до осіб, які потребують 
додаткових умов соціалізації в суспільстві.   

Виклад основного матеріалу. Початок 
третього тисячоліття з його стрімкими 
соціокультурними трансформаціями 
створив об’єктивні умови формування 
нової людини, яка, нарешті, стане справді 
мислячою, якій притаманна свобода 
мислення, світосприйняття, чітке 
усвідомлення себе та свого місця у соціумі. 
Розвиток індивідуальності, відкриття 
прихованого потенціалу, виховання 
талановитої особистості – саме ці завдання 
покликана вирішити сучасна освіта. І на 
нелегкому шляху їх вирішення одним із 
визначальних складових або, скоріше, 
чинників, є музична освіта. Імперські, а, 
затим, і радянські часи сформували цілу 
систему початкових позашкільних 
мистецьких навчальних закладів, яка не 
мала жодної національної риси, базувалася 
на загальноприйнятих і роками незмінних 
програмах. Відомий теоретик 
Б. Яворський ще в 20-х роках минулого 
століття висловив ідею триступеневої 
музичної освіти (музична школа – музичне 
училище – консерваторія) [1: 136]. Для 
дитячої музичної школи передбачався 
нижчий ступінь – початковий. Наступною 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

244 
 

provided, it is called an elementary stage. 
The next step was a music school, and 
then a conservatory. Since the 1950s, the 
Ministry of culture of the USSR and the 
relevant ministries of the Union republics 
have been engaged in music schools. Since 
the 1970s, schools of other artistic 
directions began to open: art, theater, 
choreographic ones and others. The Soviet 
system of music education was criticized 
much and it was fair. Critics believed that 
the content of education in the institution 
does not develop the talent of those who 
are commonly called prodigies, and vice 
versa – those students who did not have 
the goal of becoming professional 
musicians in the future or had few musical 
abilities were too "loaded" with a whole 
complex of essentially unnecessary 
academic activities. Therefore, quite often 
representatives of such a contingent could 
not withstand the intensity of acquisition 
and the amount of new knowledge and 
skills.  

The new content of music school 
programs allows us to conclude that 
society is gradually abandoning the total 
professionalization of training and has 
taken a step towards those who do not plan 
to choose the profession of a musician, 
offering development by means of music. 
After all – educating a future student who 
will come to concerts, a museum visitor, is 
also an important component of studying 
at a music or other art school. It is worth 
adding that inclusion in art education is 
now becoming an equal, and sometimes 
even more significant, component of 
general education.    

Before talking about teaching music 
educational components to children with 
special educational needs, it is necessary to 
make a few notes about inclusion in 
education in general. The term "inclusion" 
in English means "close", "include" [3: 54], 
"contains in itself" [12: 182]. This means 
that in the educational context, inclusion 
means equality of all in the right to 
education, the inclusion in the educational 
process of people who want to get an 
education but have problems with 
obtaining it. Sometimes these problems are 
temporary, because the category of 
children with special educational needs 

ланкою було музичне училище (середній), і 
далі консерваторія (вищий). З 1950-х років 
музичними школами опікувались 
Міністерство культури СРСР і профільні 
міністерства союзних республік. З 1970-х 
почали відкриватися школи інших 
мистецьких напрямків: художні, 
театральні, хореографічні та інші. 
Радянську систему музичної освіти 
критикували багато і справедливо. 
Критики вважали, що зміст освіти дитячої 
музичної школи не розвиває таланту тих, 
кого прийнято називати вундеркіндами, і, 
навпаки – ті учні, які не мали на меті 
ставати в майбутньому професійними 
музикантами або мали небагато музичних 
здібностей, були занадто "завантажені" 
цілим комплексом по суті непотрібних 
академічних занять. Тому досить часто 
представники саме такого контингенту не 
витримували інтенсивності набуття та 
обсягу нових знань і навичок.  

Сучасний, значно модернізований зміст 
мистецької освіти дозволяє зробити 
висновок: суспільство поступово 
відмовляється від тотальної 
професіоналізації навчання, а зробило 
крок назустріч тим, хто не планує обрати 
професію музиканта, пропонуючи 
розвиток засобами музики. Зрештою – 
виховання майбутнього слухача, який 
прийде на концерти, відвідувача музею 
також є важливою складовою навчання в 
музичній або іншій мистецькій школі. До 
цього варто додати, що інклюзія в 
мистецькій освіті зараз стає 
рівноправним, а, подеколи, й більш 
значущим компонентом загальної освіти.    

Перш, ніж вести розмову про 
викладання музичних освітніх компонент 
для дітей з особливими освітніми 
потребами, обов’язково слід зробити 
декілька зауваг щодо інклюзії в освіті 
загалом. Термін "inclusion" у перекладі з 
англійської мови означає "замикати", 
"включати (в себе)" [3: 54], "включення", 
"містить в собі" [12: 182]. А, отже, в 
освітньому контексті інклюзія означає 
рівність усіх у праві на освіту, охоплення 
(чи то, радше, включення) в навчальний 
процес людей, які хочуть отримати освіту, 
проте мають певні проблеми з її здобуттям. 
Інколи ці проблеми тимчасові, бо до 
категорії дітей з особливими освітніми 
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includes those who suffered because of 
military operations, as well as emigrant 
children who do not know the language of 
the host country well. A recognized 
specialist here is A. Kolupaieva, who has 
been working in the field of special 
pedagogy for a long time: "Inclusive 
Education, as noted in their research by 
scientists of the Scandinavian countries 
<...>, in contrast to integration, is a 
flexible, individualized system of training 
with psychological and pedagogical support 
for children and youth with special 
psychophysical development in a mass 
general education school, which is located 
near the place of residence" [4: 23] and 
"Inclusive education is a natural stage in 
the development of the educational system, 
which is associated with the rethinking by 
society and the state of the attitude 
towards persons with disabilities, with the 
determination of their right to receive equal 
opportunities with others" [4: 224].  

Art therapy has been the subject of 
research for some time, but the issues of 
music practice have been addressed 
relatively recently, and gradually inclusive 
art education is becoming the object of 
numerous studies. Now the problem of 
studying the music education of children 
with functional disabilities is practically 
terra inkognita for education in general, 
although the issue of the full entry of such 
children into society in the world began to 
be dealt with since the 40-50s of the last 
century. Innovative efforts ran into the 
problems of a certain imperfection of the 
democratic system in the world, 
segregation processes, racist 
manifestations... Therefore, inclusive 
education "began" only in the 90s at the 
World Conference on education for children 
with learning problems (Salamanca, Spain). 
Soon, the concept of Inclusive Education 
received strong support at the World 
Forum in Dakar (2000), from where the 
term "inclusion" and its basic principles 
were extended [4; 5]. 

We would like to note that the previous 
system with its unified approach to 
applicants should be forgotten altogether: 
children are different (axiom), children with 
functional disabilities or invalidity are even 
more different. Therefore, the school (in the 

потребами включають тих, які 
постраждали в наслідок воєнних дій а 
також дітей-емігрантів, які погано знають 
мову країни перебування. Визнаним 
фахівцем тут є А. Колупаєва, яка тривалий 
час працює у сфері спеціальної педагогіки: 
"Інклюзивна освіта, як зазначають у своїх 
дослідженнях вчені скандинавських країн 
<…>, на відміну від інтеграції – це гнучка, 
індивідуалізована система навчання з 
психолого-педагогічною підтримкою дітей 
і молоді з особливостями психофізичного 
розвитку в умовах масової 
загальноосвітньої школи, яка знаходиться 
поблизу місця проживання" [4: 23] та 
"Інклюзивна освіта – це закономірний етап 
розвитку освітньої системи, який 
пов’язаний з переосмисленням 
суспільством і державою ставлення до осіб 
з обмеженими можливостями здоров’я, з 
визначенням їхнього права на одержання 
рівних з іншими можливостей" [4: 224].  

Якщо арт-терапія вже певний час є 
предметом досліджень, то до питань 
музичної практики звернулися відносно 
нещодавно і поступово інклюзивна 
мистецька освіта стає об’єктом численних 
досліджень. Наразі проблематика музичної 
підготовки діток з інвалідністю є 
практично "terra inkognita" для освіти 
загалом, хоча питанням повноцінного 
входження таких дітей в соціум у світі 
почали займатися ще з 40–50-х років 
минулого століття. Інноваційні намагання 
наштовхувалися на проблеми певної 
недосконалості системи демократичного 
устрою в світі, сегрегаційних процесів, 
расистських проявів… Тому справжній, 
реальний початок інклюзивна освіта 
"розпочала" тільки з 90-х років на 
Всесвітній конференції з освіти для дітей, 
що мають проблеми в навчанні 
(м. Саламанка, Іспанія). Незабаром 
концепція інклюзивної освіти отримала 
потужну підтримку на Всесвітньому 
форумі в Дакарі (2000 р.), звідки й 
поширився термін "інклюзія" та його 
основні принципи [4; 5]. 

Зауважимо, що попередня система з її 
уніфікованим підходом до здобувачів має 
взагалі бути забута: діти – різні (аксіома), 
діти з інвалідністю – різні ще більше. Тому 
школа (в даному випадку – мистецька) має 
підлаштовуватися до забезпечення 
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present case – artistic) should adapt to 
meeting the educational needs of all 
students, creating a kind of "road map" or 
individual educational trajectory. Everyone 
– regardless of whether they have special 
educational needs or not. Unfortunately, 
we have to state that there are more 
"special" people (and children, in 
particular) in Ukraine every day. War 
cripples both the body and the psyche of 
those who were directly in the war zone, 
and those who, at first glance, were not 
affected by the war. It has already been 
said that in the current conditions, 
scientists state the importance of inclusion 
in music education. But first of all, let's ask 
the question: Are teachers of art disciplines 
ready to work with a specific contingent in 
art schools? Most of them clearly do not 
(given the relatively "young" age of 
introducing inclusion in the system of 
educational institutions of the Ministry of 
culture and Information Policy). Almost 
everyone expressed readiness for such 
work, but practical skills and knowledge of 
the specifics of classes with children with 
special needs are almost nonexistent. This 
conclusion was made by the author based 
on his own experience of oral 
communication with music students (since, 
at that time, the purpose of conversations 
was a simple oral discussion of the 
problems of children's art education after 
the outbreak of hostilities, we do not 
specify an official source). However, we 
have several results of the "Survey of 
teachers of art education institutions for 
the purpose of preparing methodological 
recommendations for working with 
students with special needs" [11]. This 
document is interesting because the 
respondents were the organizers of the 
survey. Most of the questions of teachers 
concerned a well-established range of 
problems of educational institutions: from 
financial support, material needs and 
barrier-free space of applicants to non-
compliance with the requirements of 
management at different levels and parents 
to the level of training of educational 
service providers [11]. (That is: the 
governing educational bodies promptly 
adopted several useful and correct 
legislative documents. But the initiative 

освітніх потреб всіх учнів, створюючи 
своєрідну «дорожню карту» чи 
індивідуальну освітню траєкторію. 
Кожному, – незалежно є в них особливі 
освітні потреби чи ні. Нажаль, доводиться 
констатувати, що "особливих" діток в 
Україні стає щодня більше. Війна калічить 
і тіло, і психіку як тих, хто безпосередньо 
перебував в зоні бойових дій, так і тих, 
кого війна, на перший погляд, не 
торкнулася. Вже мовилося, що в нинішніх 
умовах науковці констатують важливе 
значення інклюзії в музичній освіті. Але, 
перш за все, поставимо запитання: чи 
готові викладачі мистецьких дисциплін до 
роботи зі специфічним контингентом в 
мистецьких школах? Більшість явно ні (з 
огляду на відносно "молодий" вік 
впровадження інклюзії в систему 
навчальних закладів cистеми Міністерства 
культури та інформаційної політики). 
Готовність до такої праці виказує 
більшість співрозмовників автора, але  
практичні вміння та знання специфіки 
занять з дітками з особливими освітніми 
потребами майже відсутні. Цей висновок 
автором зроблено на основі власного 
досвіду усного спілкування зі студентами-
музикантами (оскільки, на той час метою 
розмов було просте усне обговорення 
проблем дитячої мистецької освіти після 
початку воєнних дій, офіційного джерела 
ми не вказуємо). Проте, маємо декілька 
результатів "Опитування викладачів 
закладів мистецької освіти з метою 
підготовки методичних рекомендацій 
щодо роботи з учнями з ООП" [11]. Власне, 
цей документ цікавий тим, що 
респондентами стали організатори 
опитування. Більшість запитань 
викладачів стосувалася усталеного кола 
проблем освітніх закладів: від фінансового 
забезпечення, матеріальних потреб та 
безбар’єрного простору здобувачів до 
невідповідності вимог керівництва різних 
рівнів та батьків до рівня підготовки 
надавачів освітніх послуг [11]. (Тобто: 
керівні освітні органи оперативно 
прийняли низку корисних і правильних 
законодавчих документів. Але ініціатива 
виявилася досить дискусійною, бо на той 
час не була підкріплена ні фінансово, ні 
науково-методично. Високі професіонали-
музиканти почасти виявлялися 
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turned out to be quite controversial, 
because at that time it was not supported 
either financially or scientifically and 
methodically. Tall professional musicians 
were partly helpless in the classroom in 
classes with children with disabilities. Of 
course, we mean the lack of preparation of 
teachers of art educational institutions in 
an inclusive context, because in this case a 
person who works with children with 
disabilities must meet the trio of 
"musician-teacher-doctor" in one person). 
However, it is worth noting that although 
slowly, the introduction of the latest forms, 
methods, and means of training future 
professional musicians for inclusion in art 
education is still taking place. In this 
sense, we state the introduction of 
appropriate educational components in 
educational institutions, as well as various 
ways of retraining: seminars, conferences, 
art marathons, festivals, competitions [in 
this sense, it is necessary to mention one of 
the main content documents that now 
covers the entire content of inclusion in 
art, namely: "мthe concept of inclusive art 
education" [6; 7]. The document defined the 
main development vectors, value 
orientations and key principles of inclusion 
development in art educational 
institutions. We note that its content 
(general provisions, purpose, principles, 
directions of implementation) is identical 
for both levels of art education: art schools, 
but also colleges. However, it is worth 
noting that if programs for children with 
disabilities of the initial level of art 
education (school education) are already 
successfully implemented in practice, then 
it is still problematic to find information 
about inclusion on websites or other 
sources covering the activities of 
professional secondary art educational 
institutions. In addition to the above-
mentioned problem of the availability of 
special programs for inclusion in 
professional art colleges, the common is 
the presence of barriers to the 
implementation of inclusion in art in 
general: lack of full understanding of the 
whole range of problems of inclusion in art 
education; lack of theoretical and 
methodological base; poor provision of 
special music literature; insufficient level of 

безпорадними в класі на заняттях з дітьми 
з інвалідністю. Звичайно, що маємо на 
увазі непідготовленість викладачів 
мистецьких навчальних закладів в 
інклюзивному контексті, бо в цьому 
випадку людина, яка працює з дітками з 
інвалідністю має в одній особі відповідати 
тріорі "музикант-педагог-медик"). Проте 
варто зауважити: хоча й дещо повільно, 
але впровадження новітніх форм, методів, 
засобів підготовки майбутніх фахівців-
музикантів до інклюзії в мистецькій освіті 
все ж відбувається. В цьому сенсі 
констатуємо впровадження відповідних 
освітніх компонент в навчальних закладах 
а також різноманітні шляхи 
перепідготовки: семінари, конференції, 
мистецькі марафони, фестивалі, 
конкурси… В цьому сенсі необхідно 
згадати про один з головних змістовних 
документів, який наразі висвітлює весь 
зміст інклюзії в мистецтві, а саме: 
"Концепцію інклюзивної мистецької 
освіти" [6; 7]. Документ визначив основні 
вектори розвитку, ціннісні орієнтації та 
ключові принципи розвитку інклюзії в 
мистецьких навчальних закладах. 
Зауважимо, що його зміст (загальні 
положення, мета, принципи, напрямки 
реалізації) ідентичний для обох рівнів 
мистецької освіти: мистецьких шкіл, а й 
коледжів. Проте, варто зауважити – якщо 
Програми для дітей з інвалідністю 
початкового рівня мистецької освіти 
(шкільна освіта) вже успішно втілюють на 
практиці, то знайти інформацію про 
інклюзію на сайтах чи інших джерелах, які 
висвітлюють діяльність фахових 
мистецьких навчальних закладів середньої 
ланки досі є проблематично. Крім 
означеної вище проблеми наявності 
спеціальних програм для інклюзії в 
фахових мистецьких коледжах, загальною 
є наявність бар’єрів в реалізації інклюзії в 
мистецтві загалом: відсутність повного 
розуміння всього спектру проблем інклюзії 
в мистецькій освіті; відсутність теоретико-
методологічної бази; погане забезпечення 
спеціальною нотною літературою; 
недостатній рівень компетентності 
педагогічних працівників системи освіти 
(тут не їх вина, бо, повторюємо, система 
інклюзивної освіти впроваджується на 
наших теренах відносно недавно), тому 
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competence of teachers of the education 
system (this is not their fault, because the 
system of inclusive education is introduced 
in our open spaces relatively recently), so 
they often have to learn the basics of art 
retraining on their own.  

Despite the relatively small "age" of 
inclusive education in our country, we can 
still state some positive experience of work 
in this direction of art educational 
institutions. In this context, it is necessary 
to recall one of the first in Ukraine "Music 
School for children with special needs", 
which has been operating since 2018 in the 
village of Zhydychyn, Volyn region. The 
institution operates on the principles of 
inclusivity and teaches children to play the 
pipe, accordion, violin, guitar, and piano 
[10]. It was created based on the premises 
of the local house of culture with the 
support of the Ukrainian Cultural 
Foundation as part of the implementation 
of the program "Creation of a modern 
music school on the territory of the United 
territorial community Zhydychyn and 
introduction of inclusive education for 
children with special needs in the field of 
culture and arts in the Volyn region". 
Unfortunately, sources do not provide more 
complete information about this institution 
[17].   

Teachers of the school of arts in Zvyahel 
has developed a special adapted additional 
program for primary art education "Music 
education for children with special needs. 
Psychological and pedagogical support and 
fundamentals of instrumental performance 
of children with special needs" [10]. The 
curriculum of the program includes the 
most optimal and most appropriate artistic 
components: music therapy, musical 
instrument, rhythmics (including 
correctional rhythmics, the basics of 
musical literacy and listening to music, 
interesting solfeggio, conversations about 
music, collective music making (choir, 
vocal ensemble, instrumental ensemble), 
subject of choice. The list of components is 
made with "˂…˃ taking into account the 
concentric principle in solving game tasks 
offered to children, which gradually become 
more complex and distributed due to 
increased complexity, intensity and variety" 
[2: 80; 10: 8]. Analysis of the educational 

осягати ази мистецької перепідготовки їм 
часто доводиться самотужки.  

Незважаючи на відносно невеликий 
«вік» інклюзивної освіти в нашій країні, 
все ж можна констатувати певний 
позитивний досвід роботи в цьому 
напрямку мистецьких навчальних 
закладів. В цьому контексті необхідно 
згадати про одну з перших в Україні 
"Музичну школу для дітей з особливими 
потребами", яка працює з 2018 р. в 
с. Жидичин Волинської області. Заклад 
працює на засадах інклюзивності і навчає 
діток грі на сопілці, акордеоні, скрипці, 
гітарі та фортепіано. Його створено на базі 
приміщення місцевого будинку культури 
при підтримці Українського культурного 
фонду в рамках впровадження програми 
"Створення сучасної музичної школи на 
території Жидичинської ОТГ та 
впровадження інклюзивної освіти для 
дітей з особливими потребами у сфері 
культури і мистецтв у Волинській області". 
Нажаль, джерела не дають більш повної 
інформації про цей заклад [17].   

Викладачами  школи мистецтв м. 
Звягеля розроблено спеціальну адаптовану 
додаткову програму для початкової 
мистецької освіти "Музичну освіту – дітям 
з особливими потребами. Психолого-
педагогічний супровід та основи 
інструментального виконання дітей з 
особливими потребами" [10]. В її зміст 
закладено найбільші оптимальні і найбільш 
відповідні мистецькі освітні компоненти: 
музикотерапія, музичний інструмент, 
ритміка (в т.ч. корекційна ритміка, основи 
музичної грамоти та слухання музики, 
цікаве сольфеджіо, бесіди про музику, 
колективне музикування (хор, вокальний 
ансамбль, інструментальний ансамбль), 
предмет за вибором. Перелік компонент 
зроблено з "˂…˃ урахуванням 
концентричного принципу у вирішенні 
пропонованих дітям ігрових завдань, що 
поступово ускладнюються і 
розподіляються через підвищення 
складності, інтенсивності і 
різноманітності" [2: 80; 10: 8]. Аналіз 
освітньої програми дає уявлення про зміст 
освіти в закладі: навчання можна і бажано 
розпочинати з 6 років. Кожна програма 
навчання адаптована згідно особистої 
траєкторії малюка і враховує допустиме 
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program gives an idea of the content of 
education in the institution: it is possible 
and desirable to start training from the age 
of 6. Each training program is adapted 
according to the personal trajectory of the 
child and considers the permissible load, 
the state of their health and behavioral 
characteristics. The elementary sublevel of 
training lasts 4 years and can be extended 
if necessary. At the lessons of music 
therapy, developmental and correctional 
practical work takes place: sensory 
(receptive) perception of music, motor 
games and exercises with musical 
accompaniment, singing, playing children's 
noise instruments. Lessons on playing a 
musical instrument develop physically (for 
example, fine hand technique is improved, 
the ratio of work of both hands is 
improved), memory is improved. But 
practice on a musical instrument should 
consist of the following components: 
considering the characteristics of the 
student, choosing the right repertoire, 
expanding the macro – and micro-space. 
Great importance in the school of Arts is 
attached to a complex of rhythmic classes: 
"The sense of rhythm is an extremely 
important factor in the development of 
children's musicality and in a personal 
sense it contributes to the development of 
the child's will and perseverance. ˂…˃. 
Correctional rhythm is an integrated 
activity that contributes to the formation of 
clarity, accuracy of movements and has a 
communicative orientation. The content of 
Correctional classes includes: game rhythm 
and exercises for the development of 
orientation in space, exercises for 
relaxation of muscle tone, logorhythmics as 
a form of active therapy" [2: 83]. Classes in 
solfeggio and musical literacy are a 
complex discipline that combines musical 
literacy, solfeggio, and listening to music. 
These components, in turn, are 
differentiated by type of activity: singing 
from writing, musical dictation, auditory 
analysis, music theory. Classes in musical 
literature ("Conversations about music") 
form an aesthetic taste, prepare children 
for independent communication with art. It 
should be noted that an indispensable, 
mandatory requirement for teaching this 
subject is the availability of modern 

навантаження, стан його здоров’я і 
особливості поведінки. Елементарний 
підрівень навчання триває 4 роки і може 
бути продовжений, якщо виникне 
потреба. На уроках музикотерапії 
відбувається розвивальна та корекційна 
практична робота: чуттєве (рецептивне) 
сприймання музики, рухові ігри та вправи 
під музичний супровід, співи, гра на 
дитячих шумових інструментах. Уроки гри 
на музичному інструменті розвивають 
фізично (наприклад – удосконалюється 
дрібна техніка рук, співвідношення роботи 
обох рук), поліпшується пам'ять. Але 
практика на музичному інструменті має 
складатися з наступних складових: 
врахування особливостей учня, 
правильний підбір репертуару, 
розширення макро- та мікропростору. 
Велике значення в школі мистецтв 
надають комплексу ритмічних занять: 
"Відчуття ритму є надзвичайно важливим 
чинником розвиненості музикальності 
дітей та в особистісному значенні воно 
сприяє розвитку волі та наполегливості 
дитини. ˂…˃. Корекційна ритміка – це 
інтегрована діяльність, яка сприяє 
формуванню чіткості, точності рухів та 
має комунікативну спрямованість. У зміст 
корекційних занять включаються: 
ігроритміка та вправи на розвиток 
орієнтації в просторі, вправи на 
релаксацію м’язового тонусу, логоритміка 
як форма активної терапії" [2: 83]. Заняття 
з сольфеджіо та музичної грамоти є 
комплексною дисципліною, в якій 
поєднана музична грамота, сольфеджіо, 
слухання музики. Ці компоненти, у свою 
чергу, диференційовані за видами 
діяльності: спів з листа, музичний диктант, 
слуховий аналіз, теорія музики. Заняття з 
музичної літератури ("Бесіди про музику") 
формують естетичний смак, готують діток 
до самостійного спілкування з 
мистецтвом. Наголосимо, що неодмінною, 
обов’язковою  вимогою викладання цього 
предмета є наявність сучасних 
мультимедіа. Без їх використання усі 
педагогічні намагання зведуться нанівець. 
Великого значення в умовах роботи з 
особливими дітками набуває колективне 
музикування: хор, ансамбль. Крім 
соціалізуючої функції він  сприяє розвитку 
голосового апарата, легень.  
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multimedia. Without their use, all 
pedagogical efforts will be reduced to 
nothing. Collective music making is of great 
importance in working with special 
children: choir, ensemble. In addition to 
the socialization function, it contributes to 
the development of the vocal apparatus, 
lungs.  

An art school in Zhytomyr region 
provides extracurricular primary art 
education, but a specialized music 
boarding school in Kharkiv trains those 
who want to get the profession of a 
professional musician. In such educational 
institutions (they work at conservatories, 
Higher music institutes, and the National 
Music Academy), not every child can 
withstand a crazy load (school graduates 
usually then enter conservatories), but 
children with disabilities now quite often 
become school students, because they have 
exceptional abilities for music. Despite the 
chosen musical specialty (folk, wind 
instruments, music theory and solfeggio, 
choirmaster), piano playing is studied by 
everyone without exception. This is 
traditional for the content of education in 
the system of institutions of professional 
specialized music education. Piano lessons 
teach you to be attentive and focused, 
improve memory, motor skills, develop 
emotionally, and add neural connections. 
For special children, there is a game form 
of classes without the obligatory "sit 
straight". Near the instrument, you can 
run, tap on it, see what is in the middle 
under the lid ("what wonderful boys-
hammers and girls-springs") the shape and 
content of the game varies indefinitely. 
Children (even 6-year-olds) always like to 
be spoken to in their native language and 
at their level. The presence of one of the 
parents is not excluded (in fact, this is a 
prerequisite for learning in certain 
circumstances, regardless of which art or 
other school the child receives education 
in). Another positive aspect is the 
variability of the piano program (in this 
case – from the general, "non-
professional"): "The program of the general 
piano class allows you to choose the 
repertoire for each child individually, in 
accordance with his capabilities and 
desires. And there are much more options 

Якщо мистецька школа на 
Житомирщині дає позашкільну початкову 
мистецьку освіту, то спеціалізована 
музична школа-інтернат м. Харкова 
навчає тих, хто хоче отримати фах 
музиканта-професіонала. В таких 
навчальних закладах (вони працюють при 
консерваторіях, Вищих музичних 
інститутах, Національній музичній 
академії) не кожна дитина витримає 
шалене навантаження (випускники школи 
зазвичай потім вступають до 
консерваторій), проте діти з інвалідністю 
зараз досить часто стають учнями школи, 
бо мають до музики виключні здібності. 
Незважаючи на вибраний музичний фах 
(народні, духові інструменти, теорія 
музики і сольфеджіо, хормейстер), гру на 
фортепіано вивчають усі без виключення. 
Це традиційно для змісту освіти в системі 
закладів професійної спеціалізованої 
музичної освіти. Уроки гри на фортепіано 
навчають бути уважним і зосередженим, 
покращують пам'ять, моторику, 
розвивають емоційно, додають нейронних 
зв’язків. Для особливих діток передбачено 
ігрову форму занять без неодмінного "сиди 
рівненько – спина пряменько". Біля 
інструменту можна бігати, стукати по 
ньому, подивитися що в середині під 
кришкою ("які чудові хлопчики-молоточки 
і дівчатка-пружинки")… Форма і зміст гри 
варіюється нескінченно. Дітям (навіть 6-
річним) завжди подобається, коли з ними 
розмовляють рідною мовою і на їхньому 
рівні. Не виключається присутність когось 
із батьків (власне, це в певних обставинах, 
є обов’язковою умовою навчання 
незалежно від того в якій мистецькій чи 
іншій школі дитина здобуває освіту). Ще 
одним позитивним моментом є 
варіативність програми з фортепіано (в 
даному випадку – з загального, 
"нефахового"): "Програма класу загального 
фортепіано дозволяє підібрати репертуар 
для кожної дитини індивідуально, 
відповідно до його можливостей та 
бажань. І варіантів концертного виступу в 
класі загального фортепіано набагато 
більше, ніж в класі з фаху. Виступ з фаху 
передбачає певний рівень досягнень та 
виконавських компетентностей відповідно 
до професійних вимог класу. А на заняттях 
із загального фортепіано можна грати те, 
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for concert performance in the general 
piano class than in the specialty class. 
Speaking in the specialty implies a certain 
level of achievements and performing 
competencies in accordance with the 
professional requirements of the class. And 
in general piano classes, you can play what 
works best and brings joy to performance, 
even if it is easier..." [15: 118].  

The relatively small scope of a scientific 
article does not allow us to describe all the 
achievements of inclusive art education, 
but it is necessary to add certain 
information about other forms of attracting 
special children to art to a purely 
educational context. In particular, about 
the Integrated Children's festival "Bez 
obmezhen" (without the limits) in 
Vinnytsia. Its main task is "To create 
conditions for ensuring the cultural rights 
of children with special educational needs 
and their inclusion in public life, as well as 
social adaptation through art" [9].  

Several years ago, under the auspices of 
the Ministry of culture and information 
policy of Ukraine, the first stage of a pilot 
project began to implement the concept of 
inclusive art education "Art education 
without restrictions": "The goal of the pilot 
project is to increase the level of accessibility 
of art education, help in creating an 
educational space friendly to all, as well as 
identify specific obstacles to inclusive art 
training and develop recommendations to 
eliminate such obstacles" [8]. The 
educational and training program will 
consist of several modules, including: 
Physical accessibility of art schools (Module 
1), Organization of training of students with 
special educational needs (Module 2), 
Educational and methodological support of 
the educational process (Module 3), 
Interaction (Module 4). The results of the 
stage were successful, so the second stage of 
the project started in 2021.  In December of 
the same year, the results of the pilot were 
summed up. One of the absolute 
achievements was the publication of 5 
educational and methodological manuals 
that will help music educational institutions 
in implementing inclusion: "Architectural 
accessibility audit questionnaire" 
(methodological recommendations for the 
practical work of the institution and the 

що найкраще виходить та приносить 
радість виконання, навіть якщо це легше 
…" [15: 118].  

Відносно невеликі рамки наукової 
статті не дають змоги викласти всі 
здобутки інклюзивної мистецької освіти, 
проте необхідно до суто інституційного 
освітнього контексту додати певну 
інформацію про інші форми залучення 
особливих діток до мистецтва. Зокрема – 
про Інтегрований дитячий фестиваль "Без 
обмежень" (м. Вінниця). Його основне 
завдання: "Створення умов для 
забезпечення культурних прав дітей з 
особливими освітніми потребами та 
включення їх до суспільного життя, а 
також соціальної адаптації за допомогою 
мистецтва" [9].  

Декілька років тому під егідою 
Міністерства культури та інформаційної 
політики України розпочався І етап 
пілотного проєкту з реалізації Концепції 
інклюзивної мистецької освіти "Мистецька 
освіта без обмежень": "Метою пілотного 
проєкту є підвищення рівня доступності 
мистецької освіти, допомога у створенні 
освітнього простору, дружнього для усіх, а 
також виявлення конкретних перешкод 
для інклюзивного навчання мистецтву та 
напрацювання рекомендацій для усунення 
таких перешкод" [8]. Освітньо-тренінгова 
програма буде складатися з декількох 
модулів, серед яких: фізична доступність 
мистецьких шкіл (Модуль 1), організація 
навчання учнів з особливими освітніми 
потребами (Модуль 2), навчально-
методичне забезпеченні освітнього 
процесу (Модуль 3), взаємодія (Модуль 4). 
Результати етапу виявилися вдалими, тому 
в наступному 2021 р. стартував ІІ етап 
проєкту. В грудні цього ж року було 
підведено підсумки пілоту. Одним з 
безумовних досягнень стало видання 5 
навчально-методичних посібників, які 
допоможуть музичним закладам освіти у 
впровадженні інклюзії: "Анкета аудиту 
архітектурної доступності" (методичні 
рекомендації до практичної роботи 
закладу та відповідності його приміщень 
до вимог доступності. Містить схеми і 
зразки розташування меблів, громіздких 
інструментів); "Мистецька школа: доступне 
освітнє середовище" та "Мистецькі 
коледжі: доступне освітнє середовище" 
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compliance of its premises with accessibility 
requirements. Contains diagrams and 
samples of furniture, bulky tools); "Art 
school: an accessible educational 
environment" and "Art colleges: an accessible 
educational environment" present a project 
model of the actual space of the relevant art 
educational institutions; almost for the first 
time in Ukraine, a collection of 
methodological recommendations is 
presented "Louis Braille music system as the 
basis for effective teaching of children with 
visual impairments in an art school"; 
"Inclusion Index: art education institutions" 
is, so to speak, a "reference book" of the head 
who implements inclusive education in the 
institution [8]. In total, 23 art schools and 5 
professional art colleges representing 18 
regions of Ukraine took part in both stages of 
the project. The winner of this powerful 
competitive idea was the Prylutska children's 
music school (Chernihiv region). It was on its 
basis that the inclusion project was 
implemented in practice. The Ukrainian 
Cultural Foundation joined the 
implementation. The next stage was planned 
for 2022-2023, but for known reasons it has 
now been postponed [14]. It is worth noting 
that a few years ago in the city of Zhytomyr 
operated the Center for psychophysical 
correction and speech stimulation 
"Berehynia Polissia" (the guardian of Polissia 
region) for children with developmental 
delays, based on which music therapy and 
hippotherapy sessions were held. Music 
therapy is not quite identical to the theme of 
this work, but exotic musical instruments 
were used in music therapy classes: 
"stream", "singing bowl", "glucaphone", "rain 
stick", "frog". The use of tools was purely 
tactile, without the introduction of any 
scientific methods: "These musical 
instruments are mostly ethnic. They provide 
sound vibrations that other classical musical 
instruments cannot provide. I monitor the 
reaction of each lesson and try to be close to 
the child. In order to understand initially in 
what emotional state the child came, how 
excited or calm it is. Or it should be more 
toned or calmed down" [16]. 

Conclusions and research perspectives. 
The results of the presented study allow us 
to make the following generalizations. 
System of extracurricular children's music 

представляють проект моделі власне 
простору відповідних мистецьких 
навчальних закладів; чи не вперше в 
Україні представлена збірка методичних 
рекомендацій "Нотна система Луї Брайля 
як основа ефективного навчання дітей з 
порушенням зору в мистецькій школі"; 
"Індекс інклюзії: заклади мистецької 
освіти" є, так би мовити, "настільною 
книгою" керівника, який впроваджує у 
закладі інклюзивне навчання [8]. Загалом 
в обох етапах проєкту брали участь 23 
мистецькі  школи, 5 фахових мистецьких 
коледжів, які представляють 18 регіонів 
України. Переможцем цього потужного 
конкурсного задуму стала Прилуцька 
дитяча музична школа (Чернігівська 
область). Саме на її базі було на практиці 
реалізовано проєкт з інклюзії. До втілення 
долучився Український культурний фонд. 
Проведення наступного етапу планувалося 
на 2022-2023 рр., але з відомих причин 
його наразі відкладено [14]. Варто 
зауважити, що декілька років тому в м. 
Житомир працював Центр психофізичної 
корекції та стимуляції мови "Берегиня 
Полісся" для дітей із затримкою розвитку, 
на базі якого проводилися сеанси 
музикотерапії та іпотерапії. Власне, 
музикотерапія не зовсім тотожна тематиці 
цієї роботи, але на заняттях з 
музикотерапії використовувалися 
екзотичні для слуху музичні інструменти: 
"струмок", "співаюча чашa", "глюкафон", 
"посох дощу", "жабка". Використання 
інстурментарію було суто тактильним, без 
впровадження якихось наукових методик: 
"Ці музичні інструменти є в більшості 
етнічними. Вони надають такі звукові 
коливання, які не можуть надати інші 
класичні музичні інструменти. Я слідкую 
за реакцією кожне зайняття та намагаюся 
бути поряд з дитиною. Для того, щоб 
розуміти спочатку, в якому емоційному 
стані дитина прийшла, наскільки вона 
збуджена чи спокійна. Чи її більш 
тонізувати треба, чи заспокоювати" [16]. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Результати представленого дослідження 
дозволяють зробити наступні 
узагальнення. Система дитячої інклюзії 
музичної освіти України – складне 
утворення, яке має декілька рівнів, які 
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education in Ukraine is a complex formation 
that has several levels that are in the logical 
and dynamic connection. In turn, the initial 
level of children's education is also 
differentiated into sublevels, each of which 
has its own goal, age category and content of 
education. 

In addition to institutional inclusion, 
extracurricular music education is becoming 
increasingly widespread: festivals and 
competitions for the relevant contingent. The 
geography of inclusive art competitions is 
expanding. 

The content of education in children's 
music schools (art schools) goes beyond the 
usual established academism. Learning in 
an institution is a complex dialectical 
process of developing a wide range of human 
abilities. It has become more interesting and 
flexible. In the end, "elite academism" has 
become, so to speak, accessible to the 
category of children with functional 
disabilities or invalidity. Previously, 
unofficially, there was not even a question of 
training such a contingent in art schools. 
There were exceptions, but they are rare. 

The modern system of extracurricular 
primary music education is a self-sufficient 
and fully formed component of National Art. 
Thanks to the modernization of the general 
education system, it is developing in line 
with the changes that are taking place in the 
state. Unfortunately, we must state that 
despite all the positive changes that took 
place in it until recently, it is still difficult to 
determine the prospects and directions of its 
development. The pandemic forced the last 
three years to look for new forms and 
conditions of work of educational 
institutions, holding competitions and 
festivals, and the beginning of a full-scale 
war leveled almost all positive and important 
educational innovations. Now all spheres of 
life (especially artistic ones) are in suspended 
animation.  

So, the artistic life on the Internet and on 
television has not stopped: concerts are 
broadcast, new pop hits are created, 
Ukrainian bands go to concerts or work 
abroad. However, art life and art education 
(and even more so for children with 
functional disabilities or invalidity) are 
different things. We would like to remind 
that a significant number of children now 

знаходяться в логічному і динамічному 
зв’язку. У свою чергу, початковий рівень 
дитячої освіти також диференціюється на 
підрівні, кожен з яких має свою мету, 
вікову категорію і зміст освіти. 

Крім інституційної інклюзії, дедалі 
більшого поширення набуває позашкільна 
музична освіта: фестивалі та конкурси для 
відповідного контингенту. Розширюється 
географія інклюзивних мистецьких 
змагань. 

Зміст освіти в дитячих музичних 
школах (мистецьких школах) виходить за 
рамки звичного усталеного академізму. 
Навчання в закладі є складним 
діалектичним процесом розвитку 
широкого спектру здібностей людини. 
Воно однозначно стало більш цікавим, 
гнучким. Зрештою, "елітарний академізм" 
став, якщо так можна висловитись, 
доступним для категорії діток з 
інвалідністю. Раніше, неофіційно, про 
навчання такого контингенту в 
мистецьких навчальних закладах, не було 
навіть мови. Виключення були, але вони 
поодинокі. 

Сучасна система початкової музичної 
освіти є самодостатньою і цілком 
сформованою складовою національного 
мистецтва. Завдяки модернізації системи 
загальної освіти, вона розвивається в руслі 
змін, які відбуваються в державі. На жаль, 
доводиться констатувати: незважаючи на 
всі позитивні зміни, які в ній відбувалися 
до недавнього часу, наразі важко 
визначити перспективи і напрямки її 
розвитку. Якщо пандемія змусила останні 
три роки шукати нові форми і умови 
роботи навчальних закладів, проведення 
конкурсів та фестивалів, то початок 
повномасштабної війни нівелював 
практично всі позитивні і важливі освітні 
інновації. Нині всі сфери життя (особливо 
мистецького) перебувають мов би в 
анабіозі.  

Так, мистецьке життя в мережі Інтернет 
та по телебаченню не припинилося: 
транслюються концерти, створюються 
нові естрадні хіти, українські колективи 
виїжджають на концерти або працюють 
закордоном. Проте, мистецьке життя і 
мистецька освіта (а для дітей з 
функціональними обмеженнями або 
інвалідністю – тим більше) є різні речі. 
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have the sad status of a refugee or displaced 
person. A large amount of infrastructure and 
artistic material values were destroyed. 
Teachers either went to work abroad (mostly 
not in their specialty) or were destroyed. 
Therefore, it is quite problematic to 
determine any prospects for the future. 
However, there are reasons to state that it is 
not for nothing that we have the well-known 
phrase "everything will be Ukraine". 

Нагадаємо, що значна кількість дітей 
зараз має сумний статус біженця або 
переміщеної особи. Знищено велику 
кількість інфраструктури, мистецьких 
матеріальних цінностей. Педагоги або 
вирушили працювати закордон 
(здебільшого не за фахом), або знищені. 
Тому, визначати якісь перспективи на 
майбутнє досить проблематично. Проте, є 
підстави констатувати: недарма саме в 
нас є відома фраза "все буде Україна". 
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MODEL OF INTRODUCTION OF AN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
IN THE INSTITUTION OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

O. S. Poznyak* 

The article considers the tasks of an inclusive educational environment and the peculiarities of its 
introduction in general secondary education institutions of the city of Sumy and Sumy region to 
ensure the right of every child for education. An inclusive educational environment is defined as a 
special environment that provides conditions for education and training, comprehensive development 
of students with special educational needs and different levels of health. 

Creating an inclusive environment is aimed at a harmonious combination of psychological and 
pedagogical conditions, technical means and resources of the educational institution to organize the 
educational process for people with special educational needs. 

The organization of an inclusive educational environment in general secondary education 
institutions will promote the emergence of experimental institutions of inclusive education; advanced 
training of pedagogical workers in the organization of inclusive education of students with special 
needs; increasing society's understanding and tolerance of people with special needs. 

The article is devoted to the search for an effective model of inclusive education environment to 
create an effective management system, a clear legal framework and build a specific concept for the 
comprehensive development of inclusive education at all levels. The implementation of the outlined 
way of organizing an inclusive educational environment requires dynamic monitoring of the quality 
of inclusive education, creation of optimal conditions for professional development, special education 
and increasing the level of motivation of teachers. 

When talking about the organization of the educational environment, it is wrong to start thinking 
about furniture and equipment. However, in addition to the physical environment, it is necessary to 
take into account the equally important social environment, which includes quality interaction 
between administration and parents, administration and teachers, teachers and parents of children 
with special educational needs, teachers and children, communication between children. 

The article notes that only if an inclusive educational space is created, adherence to the principle 
of continuity between preschool education, primary school, secondary education, understanding the 
specifics of the child's educational needs, professional development of teachers, providing 
psychological and pedagogical support to children, providing educational, psychological pedagogical 
and correctional and developmental services, providing students with special means of correction of 
psychophysical development, dynamic and sustainable introduction of an inclusive educational 
environment in a general secondary education institution is possible. 
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We came to the conclusion that in general the model is an imaginary or material object, which in 
the process of research replaces the original object, preserving the typical elements of this study. It 
was determined that to ensure pedagogical "modeling" there is a need to apply a systems approach, 
which is based on the study of the object as a holistic system consisting of interdependent 
components that determine the causal relationship. 

 
Key words: educational environment, inclusive educational environment, student with special 

educational needs, organizational aspects, methodological aspects. 
 

МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

О. С. Позняк 

У статті розглядаються завдання інклюзивного освітнього середовища та особливості 
його запровадження в заклади загальної середньої освіти міста Суми та Сумської області 
для забезпечення права кожної дитини на освіту. Інклюзивне освітнє середовище 
визначається як спеціальне середовище, що забезпечує умови для виховання і навчання, 
всебічного розвитку учнів з освітніми потребами та з різним рівнем здоров’я. 

Створення інклюзивного середовища спрямоване на гармонійне поєднання психолого-
педагогічних умов, технічних засобів і ресурсів закладу освіти для організації освітнього 
процесу для осіб, які мають особливі освітні потреби. 

Організація інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти 
сприятиме появі експериментальних закладів інклюзивної освіти; підвищенню кваліфікації 
педагогічних працівників з організації інклюзивного навчання учнів з особливими потребами; 
підвищенню розуміння та толерантності суспільства до осіб з особливими потребами. 

Статтю присвячено пошуку дієвої моделі інклюзивного освітнього середовища для 
створення ефективної системи управління, чіткої законодавчої бази та побудови 
конкретної концепції з метою всебічного розвитку інклюзивного навчання на всіх його рівнях. 
Реалізація окресленого шляху організації інклюзивного освітнього середовища потребує 
динамічного моніторингу якості інклюзивної освіти, створення оптимальних умов для 
підвищення кваліфікації, отримання спеціальної освіти та підвищення рівню мотивації 
педагогічних працівників. 

Говорячи про організацію освітнього середовища, хибно починати думати про меблі та 
обладнання. Однак, окрім фізичного середовища, потрібно враховувати не менш важливе 
соціальне середовище, що охоплює якісну взаємодію між адміністрацією і батьками, 
адміністрацією і педагогами, педагогами та батьками дітей з особливими освітніми 
потребами, педагогічними працівниками і дітьми, комунікація між самими дітьми.  

В статті відзначено, що лише за умови створення інклюзивного освітнього простору, 
дотримання принципу наступності між дошкільною освітою, початковою школою, 
середньою освітньою ланкою, розуміння особливостей освітніх потреб дитини, підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення психолого-педагогічного супроводу 
дитини, надання освітніх, психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, 
забезпечення учнів спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку можливе 
динамічне й стале запровадження інклюзивного освітнього середовища в закладі загальної 
середньої освіти.  

Дійшли висновку, що у загальному вигляді модель – це уявний або матеріальний об’єкт, 
який у процесі дослідження заміщує об’єкт-оригінал, зберігаючи важливі для даного 
дослідження типові його елементи. Визначили, що для забезпечення педагогічного 
"моделювання" є необхідність застосування системного підходу, в основі якого лежить 
дослідження об’єкта як цілісної системи, що складається із взаємозалежних компонентів, 
що зумовлюють причинно-наслідковии ̆ зв’язок. 

 
Ключові слова: освітнє середовище, інклюзивне освітнє середовище, учень з особливими 

освітніми потребами, організаційні аспекти, методичні аспекти. 
 

 
Introduction of the issue. A Постановка проблеми. Характерною 
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characteristic feature of the modern 
education system is a change in views on 
the upbringing and education of children 
with special educational needs, and the 
main direction of state educational policy – 
the development of inclusive education. The 
experience of developed countries has 
shown the priority of education of children 
with special educational needs – the 
creation of an inclusive educational 
environment that provides individual 
educational needs of all children, regardless 
of their intellectual, material, emotional, 
social or other conditions, and should be 
created for children with disabilities and for 
gifted children, children from remote areas 
belonging to linguistic, ethnic or cultural 
minorities, the homeless, as well as for 
children who are at a disadvantage. 

Current state of the issue. A huge 
contribution to the study of the 
organization of an inclusive educational 
environment belongs to such researchers 
as Yu. Bondarenko, A. Kolupaeva, 
I. Kuzava, O. Martinchuk, N. Sofiy, 
S. Steblyuk, N. Yarmola. The basic 
principles of the tendency to create 
inclusive education in Ukraine and the 
main stages of its introduction into general 
secondary education are outlined in the 
works of N. Teplova. O. Balakhonova, in 
turn, notes that inclusive education for 
Ukraine is a pedagogical innovation, and 
therefore encounters a number of 
difficulties that significantly complicate the 
process of its creation. [2: 55]. 

O. Martinchuk for the first time 
substantiated theoretically and developed 
scientific and methodological principles of 
modernization of professional training of 
future teachers of special education, 
defined and substantiated the structure 
and content of components of students' 
readiness for professional activity in an 
inclusive educational environment, 
established criteria and indicators of 
readiness. The system of training 
specialists in special education for 
professional activity in an inclusive 
educational environment, designed by O. 
Martinchuk, was tested, and based on the 
results of implementation of the developed 
model, the dynamics of formation of 
components for this type of activity is 

ознакою сучасної системи освіти є зміна 
поглядів на виховання і навчання дітей з 
особливими освітніми потребами, а 
головним напрямом державної освітньої 
політики – розвиток інклюзивної освіти. 
Досвід розвинених країн засвідчив 
пріоритетний напрям виховання та освіти 
дітей з особливими освітніми потребами – 
створення інклюзивного освітнього 
середовища, що забезпечує індивідуальні 
освітні потреби всіх дітей, незалежно від 
їхніх інтелектуальних, матеріальних, 
емоційних, соціальних чи інших умов, і 
повинно створюватися як для дітей-
інвалідів, так і для обдарованих дітей, 
дітей з віддалених районів, що відносяться 
до мовних, етнічних чи культурних 
меншин, безпритульних, а також для 
дітей, які перебувають у несприятливому 
становищі. 

Аналіз останніх публікацій і 
наукових досліджень. Величезний 
внесок у вивченні проблематики 
організації інклюзивного освітнього 
середовища належить таким дослідникам, 
як Ю. Бондаренко, А. Колупаєва, 
І. Кузава, О. Мартинчук, Н. Софій, 
С. Стеблюк, Н. Ярмола. Основоположні 
принципи тенденції створення 
інклюзивної освіти в Україні та основні 
етапи її запровадження в загальну 
середню освіту окреслено в працях 
Н. Теплової. О. Балахонова зауважує в 
свою чергу, що інклюзивна освіта для 
України є педагогічною інновацією, а тому 
натрапляє на низку труднощів, які значно 
утруднюють процес її створення [2: 55].  

О. Мартинчук вперше обґрунтувала 
теоретично і розробила науково-
методологічні засади модернізації 
професійної підготовки майбутніх 
педагогів зі спеціальної освіти, визначила 
та обґрунтувала структуру і зміст 
компонентів готовності студентів до 
професійної діяльності в освітньому 
інклюзивному середовищі, встановила 
відповідно до них критерії та показники 
сформованості готовності. Пройшла 
апробацію система підготовки фахівців зі 
спеціальної освіти до професійної 
діяльності в освітньому інклюзивному 
середовищі, спроектована О. Мартинчук, 
та за результатами впровадження 
розробленої моделі висвітлено в її працях 
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highlighted in her works. [6: 125]. 
Only a few works by practitioners 

Yu. Bondarenko, I. Kuzava, O. Martinchuk, 
S. Steblyuk were found, devoted to the 
search for strategies for the development of 
a modern inclusive environment of general 
secondary education in Ukraine and 
overcoming obstacles along the way [1: 
287]. 

Despite the wide interest of researchers 
and practitioners in the problem of 
inclusive education, the issue of creating an 
inclusive educational environment involves 
taking into account the uniqueness and 
characteristics of each region of Ukraine in 
building an effective model based on 
practical experience. 

Outline of unresolved issues brought up 
in the article. The author of one of the few 
scholars raises the issue of the importance 
of adherence to the principle of continuity 
in an inclusive educational environment 
and emphasizes that continuity is a natural 
condition for the effectiveness and integrity 
of the educational process, a factor that 
determines the logic and sequence of 
personality at all ages. 

Aim of research is to create and 
describe a model of successful organization 
of an inclusive educational environment in 
a general secondary education institution. 

Results and discussion. The 
effectiveness of the general secondary 
education institution depends on the 
creation of a special educational 
environment, psychological and 
correctional support, team approach, 
correctly selected learning strategies. 

An important role belongs to the teacher, 
who organizes and provides optimal 
learning conditions, a favorable atmosphere 
in the student body, a way of presenting a 
topic that would involve, be exciting and 
not burdensome or exhausting for a 
"special" child, stimulate learning, promote 
knowledge, the ability to connect them with 
life, assessing student achievement in 
different ways. That is why the readiness of 
the educational institution, the teacher 
himself, to work with different student 
groups comes to the fore. 

During our research, the issue of 
developing a model for the implementation 
of an inclusive educational environment in 

динаміку формування компонентів до 
цього виду діяльності [6: 125]. 

Знайдено лише поодинокі праці 
практиків Ю. Бондаренко, І. Кузави, 
О. Мартинчук, С. Стеблюк присвячені 
пошуку стратегій розвитку сучасного 
інклюзивного середовища загальної 
середньої освіти в Україні та подоланню 
перешкод на цьому шляху [1: 287]. 

Незважаючи на широкий інтерес 
дослідників і практиків до проблеми 
інклюзивної освіти, питання створення 
інклюзивного освітнього середовища 
передбачає врахування унікальності і 
особливостей кожного регіону України у 
побудові ефективної його моделі на основі 
врахування практичного досвіду. 

Виділення невирішених раніше 
частин загальної проблеми. Авторка 
статті однією з небагатьох науковців 
піднімає питання важливості дотримання 
принципу наступності в інклюзивному 
освітньому середовищі та акцентує увагу на 
тому, що наступність є закономірною 
умовою ефективності та цілісності 
виховного і освітнього процесу, фактором, 
який визначає логіку та послідовність 
траєкторії особистості на всіх вікових 
етапах. 

То ж метою статті стало створення та 
опис моделі успішної організації 
інклюзивного освітнього середовища в 
закладі загальної середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. 
Ефективність рoботи закладу загальної 
середньої освіти залежить від створення 
особливого освітнього середовища, 
психологічного та корекційного супроводу, 
кoмандного підходу, коректно підібраних 
стратегій навчання.  

Важлива роль належить вчителю, який 
oрганізовує та забезпечує оптимальні умови 
навчання, сприятливу атмосферу в 
учнівському колективі, спосіб презентації 
теми, який би залучав до діяльності, був 
захоплюючим та не обтяжуючим чи 
виснажливим для "oсобливої" дитини, 
стимулював засвоєння інформації, сприяв 
застосуванню знань, умінню пов’язувати їх 
з життям, оцінюванню учнівських 
досягнень в різний спосіб. Саме тому на 
передній план виходить підготовленість 
навчального закладу, власне самого 
вчителя, до роботи з різним учнівським 
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general secondary education became 
especially important. During its 
construction, we relied on the data 
obtained during the ascertaining stage of 
the experiment and the results of scientific 
research. 

The main feature of all models is their 
ability to reflect reality in some way. We 
agree with the opinion of W. Stoff, the 
method of modeling should be used when it 
is necessary to control a complex system. 
He believes that the model should help to 
establish how some aspects of the 
phenomenon affect others or the 
phenomenon as a whole. Although, as 
noted by the scientist, the main 
characteristics of the object being studied 
remain unchanged [3: 47]. 

The model of implementation of an 
inclusive educational environment is 
indirectly reflected in the content of 
organizational and methodological 
principles of its creation. This form of 
model, according to Lavrikov, in the most 
general form reflects the scope and 
structure of organizational and managerial, 
methodological and pedagogical social, 
special-professional, moral and ethical 
knowledge, properties and skills important 
for educational activities [5: 315]. 

The model of introduction of an inclusive 
educational environment in a general 
secondary education institution is based on 
the structure of an educational institution. 
The development of the model makes it 
possible to determine the basic principles, 
objectives and content of the subjects of the 
educational process, training, analyze the 
work of various educational institutions 
and build a model as a prognostic result 
that improves the construction of an 
inclusive educational environment. 

It is known that in general, a model is a 
material or mental imaginary object, which 
in the process of research replaces the 
original object, while retaining some 
important features of this study. 

The model is necessary to understand, 
first, what is the structure of a particular 
object, its basic properties, the laws of 
development and interaction with the 
environment; second, learn to manage an 
object or process and determine the best 
ways to manage it with set goals and 

колективом. 
Під час нашого дослідження особливого 

значення набуло питання розроблення 
моделі впровадження інклюзивного 
освітнього середовища в закладі загальної 
середньої освіти. Під час її побудови ми 
спиралися на дані, отримані під час 
констатувального етапу експерименту та 
результати наукових досліджень. 

Головною ознакою всіх моделей є їхня 
можливість певним чином відобразити 
дійсність. Погоджуємося з думкою 
В. Штоффа, метод моделювання доцільно 
використовувати тоді, коли необхідно 
керувати складною системою. Він вважає, 
що модель повинна допомагати 
встановлювати, яким чином деякі аспекти 
явища впливають на інші або на явище в 
цілому. Хоча, як зазначає вчений, основні 
характеристики об’єкта, що їх досліджують, 
залишаються незмінними [3: 47]. 

Модель впровадження інклюзивного 
освітнього середовища опосередковано 
відображена у змісті організаційних та 
методичних засад його створення. Така 
форма моделі, на думку Ю. Лаврікова, у 
найбільш загальній формі відображає обсяг 
та структуру організаційно-управлінських, 
методично-педагогічних соціальних, 
спеціально-професійних, морально-етичних 
знань, властивостей і навичок, важливих 
для освітньої діяльності [5: 315]. 

В основу моделі впровадження 
інклюзивного освітнього середовища в 
закладі загальної середньої освіти 
покладено структуру навчального закладу. 
Розробка моделі створює можливість 
визначити основні принципи, завдання та 
зміст діяльності суб’єктів освітнього 
процесу, підготовки фахівців, 
проаналізувати роботу різних освітніх 
закладів і побудувати модель як 
прогностичний результат, що забезпечує 
вдосконалення побудови інклюзивного 
освітнього середовища. 

Відомо, що у загальному вигляді модель – 
це матеріальний або мисленнєво 
уявлювальний об’єкт, який у процесі 
дослідження заміщує об’єкт-оригінал, 
зберігаючи деякі важливі для даного 
дослідження типові його риси.  

Модель є необхідною для того, щоб 
зрозуміти, по-перше, якою є структура 
певного об’єкту, основні його властивості, 
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criteria; third, to predict the consequences 
of the implementation of the specified 
methods and forms of impact on the object. 

O. Martinchuk notes that building a 
model is a process of modeling. This 
process is interpreted as the researcher's 
ability to "set the problem and objectives, 
predict the results of the study, conduct 
evaluations, determine the main and 
secondary facts to build a model, select 
appropriate adequate analogies" [6: 222]. 

We agree with the opinion of 
O. Stolyarenko that it is important in the 
study of the model of separation and 
combination of its subsystems, the integrity 
of which ensures their interconnection and 
interaction; secondly, the presence of 
integrated qualities that are not inherent in 
its individual parts; thirdly, the model acts 
as a holistic formation only when it is 
justified in view of objectively existing 
connections and relations [4: 47]. 

O. Semenova notes that the process of 
pedagogical modeling is provided by 4 
stages: 

1) problem statement;  
2) building a model; 
3) check the model for performance; 
4) implementation of the model [4: 39]. 
Modeling provides a real opportunity, 

exploring a particular object, to present the 
results of the study in a form convenient for 
analysis. Given that modeling is an 
important tool for systems analysis, we will 
try to model the process itself and develop 
an adequate model for the implementation 
of an inclusive educational environment. 

The components of the model of 
implementing an inclusive educational 
environment in general secondary 
education institutions should be 
understood as a set of interconnected 
elements that are closely interconnected. 

The starting point in the process of 
determining the relationships between the 
components of the model is the procedural 
side of teaching students with special needs 
in an inclusive educational environment. 
This makes it possible to study the process 
of creating an educational environment 
comprehensively, as a whole, consisting of 
interconnected structural components and 
subject to the general laws of organizational 
structure and functioning of any system. 

закони розвитку і взаємодії з довкіллям; по-
друге, навчитись керувати об’єктом або 
процесом і визначати найкращі способи 
керування при заданих цілях і критеріях; 
по-третє, прогнозувати наслідки реалізації 
заданих способів і форм впливу на об’єкт. 

О. Мартинчук зазначає, що побудова 
моделі – це процес моделювання. Цей 
процес трактується як уміння дослідника 
"ставити проблему і завдання, прогнозувати 
результати дослідження, проводити 
оцінювання, визначати головні і другорядні 
факти для побудови моделі, добирати 
відповідні адекватні аналогії" [6: 222].  

Погоджуємося з думкою О. Столяренко, 
що важливим в дослідженні моделі 
виокремлення та поєднання її підсистем, 
цілісність яких забезпечує їх взаємозв’язком 
та взаємодією; по-друге, наявність 
інтегрованих якостей, не властивих 
окремим її частинам; по-третє, модель 
виступає як цілісне утворення лише тоді, 
коли вона обґрунтована з огляду на 
об’єктивно діючі зв’язки та відношення [4: 
47].  

О. Семенова, зазначає, що процес 
педагогічного моделювання забезпечується 
4 етапами:  

1) постановка завдання;  
2) побудова моделі; 
3) перевірка моделі на продуктивність;  
4) впровадження моделі [4: 39]. 
Моделювання надає реальну можливість, 

досліджуючи певний об’єкт, уявити 
результати дослідження у вигляді, зручному 
для аналізу. Зважаючи на те, що 
моделювання є важливим інструментом 
системного аналізу, ми спробуємо провести 
моделювання самого процесу та розробити 
адекватну модель запровадження 
інклюзивного освітнього середовища. 

Компоненти моделі запровадження 
інклюзивного освітнього середовища в 
закладах загальної середньої освіти 
необхідно розуміти як сукупність 
взаємопов’язаних елементів, що 
перебувають у тісному взаємозв’язку між 
собою. 

Вихідною у процесі визначення зв’язків 
між компонентами моделі є процесуальна 
сторона навчання учнів з особливими 
потребами в умовах інклюзивного 
освітнього середовища Це дає можливість 
досліджувати процес створення освітнього 
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In our work, we highlight pedagogical 
modeling as a reflection of the 
characteristics of the pedagogical system in 
a specially created object. Characterizing 
the results of the study, we believe that in 
order for a particular object to become a 
model of another, it must meet the 
following conditions: 

1) be a system; 
2) to some extent be similar to the 

original; 
3) some parameters differ from the 

original; 
4) in the process of research to replace 

the original in certain aspects; 
5) provide an opportunity to gain new 

knowledge about the original [1: 293]. 
Developing a model for the introduction 

of an inclusive educational environment in 
general secondary education, we took as a 
basis for defining the concept of 
"pedagogical model" E. Romanov. The 
scientist understands this concept as a 
generalized, abstract-logical image of a 
specific phenomenon of the pedagogical 
system, which reflects and represents the 
significant structural and functional 
connections of the object of pedagogical 
research, presents it in the necessary visual 
form and is able to form new knowledge 
about the object of modeling [3: 48]. 

Modeling the system of implementing an 
inclusive educational environment is 
appropriate because it appears as an object 
and a means of pedagogical experiment. 

Creating innovation in the educational 
institution requires the improvement of 
legal, methodological, staffing of inclusive 
education, development of services in local 
communities, which are necessary for 
children with special educational needs 
(SEN) and their families. 

The integrity of the model for the 
introduction of an inclusive educational 
environment in general secondary 
education depends on its components of 
horizontal and vertical levels and the close 
links between them. 

We studied the dynamics of creating a 
network of inclusive classes in Sumy and 
Sumy region in comparison with 2020-
2021 and 2021-2022 academic year. Thus, 
as of January 1, 2022, 122 inclusive 
classes were created in Sumy, which is 5 

середовища всебічно, як цілісність, що 
складається із взаємопов’язаних 
структурних компонентів і підпорядкована 
загальним законам організаційної будови та 
функціонування будь-якої системи. 

У нашій роботі педагогічне моделювання 
висвітлюємо як відображення 
характеристик педагогічної системи в 
спеціально створеному об’єкті. 
Характеризуючи результати дослідження, 
вважаємо: для того, щоб конкретний об’єкт 
став моделлю іншого, він повинен 
відповідати таким умовам:  

1) бути системою;  
2) в деякій мірі бути подібним до 

оригіналу;  
3) окремими параметрами різнитися від 

оригіналу; 
4) у процесі дослідження замінювати 

оригінал у певних аспектах;  
5) забезпечувати можливість отримувати 

нові знання про оригінал [1: 293]. 
Розробляючи модель запровадження 

інклюзивного освітнього середовища в 
закладі загальної середньої освіти, нами 
взято за основу визначення поняття 
"педагогічна модель" Є. Романова. 
Науковець під цим поняттям розуміє 
узагальнений, абстрактно-логічний образ 
конкретного феномена педагогічної 
системи, у якому відображено та 
репрезентовано суттєві структурно-
функціональні зв’язки об’єкта педагогічного 
дослідження, представлено його в 
необхідній наочній формі та здатного 
формувати нове знання про об’єкт 
моделювання. [3: 48] 

Моделювання системи запровадження 
інклюзивного освітнього середовища є 
доцільним, оскільки постає як об’єкт та 
засіб педагогічного експерименту. 

Створення інновації в закладі освіти 
потребує вдосконалення нормативно-
правового, методичного, кадрового 
забезпечення інклюзивного навчання, 
розвитку послуг в територіальних громадах, 
які є необхідними для дітей з особливими 
освітніми потребами (ООП) та їх сімей.  

Цілісність моделі запровадження 
інклюзивного освітнього середовища в 
закладі загальної середньої освіти залежить 
від її складових горизонтального і 
вертикального рівнів та тісних зв’язків між 
ними. 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

263 
 

classes more than in the 2020-2021 
academic year, with 199 students with 
special educational needs, which was 9 
students more than in the previous year. 
academic year. 

The dynamics in Sumy region was as 
follows: on 01.01.2022 year 596 inclusive 
classes were created, which is 130 classes 
more than in the 2020-2021 school year, in 
which 842 students with special 
educational needs study, which was 189 
students more than in previous school 
year. 

The analysis of the practice of organizing 
an inclusive educational environment in 
general secondary education institutions of 
Sumy and Sumy region was carried out by 
questioning a wide range of respondents 
involved in the organization of an inclusive 
educational environment, including 
administration representatives, teachers 
and correctional teachers (speech 
pathologists, speech therapists, practical 
psychologists). , teacher / educator 
assistants on the online platform in 
connection with quarantine measures, and 
then martial law and the implementation of 
measures to ensure the national security of 
defense of Ukraine, necessary to eliminate 
the threat and ensure national security. 

The questionnaire was created at 
https://docs.google.com/ at 
https://docs.google.com/forms/d/1QLaCj
up8XQHJJLwGa9NiabHfyVd62aXVf0KWfh
7Cx5Q/edit?ts=61faaf6e.  

The questions of the questionnaire were 
aimed at clarifying the respondents' 
knowledge of the current legal framework 
for the organization of an inclusive 
educational environment; problems of 
continuity between links; cooperation with 
colleagues; their attitude to the idea of 
inclusive education; what needs to be taken 
into account when organizing an inclusive 
educational environment. 

In order to analyze different points of 
view on the process of implementation of 
inclusive education, we included categories 
of respondents who are directly involved in 
the organization and implementation of 
inclusive education in general secondary 
education: 

1) representatives of the administration 
of general secondary education institutions, 

Нами було вивчено динаміку створення 
мережі інклюзивних класів у м. Суми та 
Сумській області у порівнянні 2020-2021 і 
2021-2022 н.р. Так, у м. Суми на 01.01.2022 
року створено 122 інклюзивних класів, що 
на 5 класів більше, ніж у 2020-2021 
навчальному році, в яких навчається 199 
учня з особливими освітніми потребами, що 
було на 9 учнів більше, ніж у попередньому 
навчальному році. 

Динаміка по Сумській області була така: 
на 01.01.2022 року створено 596 
інклюзивних класів, що на 130 класів 
більше, ніж у 2020-2021 навчальному році, 
в яких навчається 842 учня з особливими 
освітніми потребами, що було на 189 учнів 
більше, ніж у попередньому навчальному 
році. 

Аналіз практики організації інклюзивного 
освітнього середовища в закладах загальної 
середньої освіти м. Суми та Сумської 
області здійснювався шляхом анкетування 
широкого кола респондентів, які задіяні в 
організації інклюзивного освітнього 
середовища, зокрема це представники 
адміністрації, вчителі та корекційні 
педагоги (дефектологи, вчителі логопеди, 
практичні психологи), асистенти 
вчителя/вихователя на онлайн-платформі у 
зв’язку із карантинними заходами, а потім і 
воєнного стану та виконання заходів із 
забезпечення національної безпеки оборони 
України, необхідних для відведення загрози 
та забезпечення національної безпеки. 

Анкету було створено на сайті 
https://docs.google.com/ за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/1QLaCjup8
XQHJJLwGa9NiabHfyVd62aXVf0KWfh7Cx5Q
/edit?ts=61faaf6e. 

Питання анкети спрямовувалися на 
з’ясування у респондентів знань чинної 
нормативно-правової бази щодо організації 
інклюзивного освітнього середовища; 
проблем наступності між ланками; 
співпраця з колегами; їхнє ставлення до ідеї 
інклюзивної освіти; що необхідно врахувати 
при організації інклюзивного освітнього 
середовища. 

Для того, щоб аналізувати різні точки 
зору на процес впровадження інклюзивного 
освітнього, ми включили категорії 
респондентів, які безпосередньо беруть 
участь у організації та реалізації 
інклюзивного навчання у закладах загальної 
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which have introduced inclusive education 
for children with SEN; 

2) teachers of inclusive classes and 
educators (preschool department, primary 
school, basic secondary and high school 
and special teachers), correctional teachers; 

3) teacher / educator assistants in 
inclusive classes / groups (preschool, 
primary school, basic secondary and high 
school). 

Therefore, the objectives of this work 
were defined as follows: 

1. To generalize and classify the 
identified problems of practice of 
organization of inclusive educational 
environment in general secondary 
education institutions of Sumy and Sumy 
region. 

2. To develop an effective model of 
organization of an inclusive educational 
environment to eliminate the identified 
difficulties and problems of the practice of 
organizing an inclusive educational 
environment in general secondary 
education institutions in the Sumy region. 

In creating topical issues for the study, 
we relied on knowledge of the current legal 
framework, functional responsibilities of 
various participants in the process, the 
desire to undergo retraining, special 
education, training, self-education, working 
closely with the support team and 
willingness to work with students with 
SEN. 

The participants of the experiment were 
199 respondents, including: 15 
representatives of the administration, 142 – 
teachers (educators and special teachers) 
and 42 – assistant teachers / educators. 

The research bases selected 18 
secondary schools of Sumy and Sumy 
region: Municipal institution Sumy 
specialized school of I-III degrees № 3 them. 
Lieutenant-General A. Morozov, Sumy 
Specialized School of I-III Grades № 17, 
Sumy Secondary School of I-III Grades 
устано18, Sumy Secondary School of I-III 
Grades № 22 named after Igor Holna 
Radska, Sumy institution Sumy 
comprehensive school of I-III degrees № 23, 
Municipal institution Sumy comprehensive 
school of I-III degrees № 24, Municipal 
institution Sumy specialized school of I-III 
degrees № 29, Municipal institution 

середньої освіти: 
1) представники адміністрації закладів 

загальної середньої освіти, в яких 
впроваджено інклюзивне навчання для 
дітей з ООП; 

2) вчителі інклюзивних класів та 
вихователі (дошкільне відділення, 
початкова школа, базова середня та старша 
школа та спеціальні педагоги), корекційні 
педагоги; 

3) асистенти вчителя/вихователя в 
інклюзивних класах/групах (дошкільне 
відділення, початкова школа, базова 
середня та старша школа). 

Тож завданнями даної роботи було 
визначено такі: 

1. Узагальнити та класифікувати 
виявлені проблеми практики організації 
інклюзивного освітнього середовища у 
закладах загальної середньої освіти м. Суми 
та Сумської області. 

2. Розробити дієву модель організації 
інклюзивного освітнього середовища для 
усунення виявлених труднощів та проблем 
практики організації інклюзивного 
освітнього середовища у закладах загальної 
середньої освіти Сумському регіоні. 

Під час створення актуальних питань для 
дослідження ми спиралися на знання 
чинної нормативно-правової бази, 
функціональні обов’язки різних учасників 
процесу, бажанні проходити 
перепідготовку, отриманні спеціальної 
освіти, проходити підвищення кваліфікації, 
займатися самоосвітою, тісно 
співпрацювати з командою супроводу та 
готовність працювати з учнями з ООП. 

Учасниками експерименту стали 199 
респондентів, із них: 15 представників 
адміністрації, 142 – педагоги (вихователі та 
спеціальні педагоги) та 42 – асистентів 
вчителів/вихователів. 

Дослідними базами обрано18 закладів 
загальної середньої освіти м. Суми та 
Сумського регіону: Комунальна установа 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 ім. генерал-лейтенанта А. Морозова, 
Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17, 
Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18, 
Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 
імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради, 
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Pishchanskaya comprehensive school of I-II 
degrees of Sumy region, Sumy, Sumy 
preschool educational institution 
(kindergarten) № 40 "Dolphin", Sumy 
preschool educational institution 
(kindergarten) № 23 "Golden key", 
Bochechkivsky educational complex 
"Secondary school of I-III degrees – 
preschool educational institution" of 
Bochechkivsky village council of Konotop 
district of Sumy region, Myropil educational 
complex: comprehensive school of I-III 
degrees – preschool educational institution 
of Myropil village council of Krasnopil 
district educational complex: 
comprehensive school of I-II degrees – 
preschool educational institution of 
Novoslobodskaya village council of Konotop 
district of Sumy region, 
Chervonoslobodskaya comprehensive 
school of I-III degrees named after G. Ya. 
Bazyma of Buryn city council of Sumy 
region, Mikhailovsky institution of general 
secondary education – III degrees of 
Lebedyn City Council of Sumy region, 
Support Seredino-Budsky institution of 
general secondary education of I-III degrees 
№ 1 of Seredino-Bud city council, Znob-
Novgorod basic institution of general 
secondary education of I-III degrees of 
Znob-Novgorod village council of Sumy 
region, Ugroidy secondary school of I-III 
degrees Krasnopil village council, 
Samotoivka secondary school of I-III 
degrees of Krasnopil village council. 

According to the results of the 
questionnaire, we summarized and 
classified the problems of the practice of 
organizing an inclusive educational 
environment in secondary schools in Sumy 
and Sumy region. 

Organizational problems include: 
1) imperfect mechanism of timely 

financial support of the needs of the child 
with SEN: 

a) purchase of aids for development and 
training, taking into account the individual 
educational needs of the child; 

b) payment for the services of specialists, 
such as teacher's assistant, educator's 
assistant and GPA educator's assistant (low 
tariff category, impossibility to obtain 
pedagogical categories, in particular for 
teachers with special education, GPA 

Комунальна установа Сумська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, 
Комунальна установа Сумська 
загальнооствітня школа І-ІІІ ступенів № 24, 
Комунальна установа Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, 
Комунальна установа Піщанська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів м. Суми, 
Сумської області, Сумський дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 40 
"Дельфін", Сумський дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) № 23 
"Золотий ключик", Бочечківський 
навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад" 
Бочечківської сільської ради Конотопського 
району Сумської області, Миропільський 
навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад 
Миропільської сільської ради 
Краснопільського району Сумської області, 
Юр’ївський навчально-виховний комплекс: 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад 
Новослобідської сільської ради 
Конотопського району Сумської області, 
Червонослобідська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів імені Г.Я. Базими Буринської 
міської ради Сумської області, 
Михайлівський заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів Лебединської міської 
ради Сумської області, Опорний Середино-
Будський заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів № 1 Середино-Будської міської 
ради, Зноб-Новгородський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Зноб-Новгородської селищної ради Сумської 
області, Угроїдська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради, 
Самотоївська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Краснопільської селищної ради. 

За результатами анкетування нами було 
узагальнено і класифіковано проблеми 
практики організації інклюзивного 
освітнього середовища у закладах загальної 
середньої освіти м. Суми та Сумської 
області. 

До організаційних проблем віднесено: 
1) недосконалий механізм своєчасного 

фінансового супроводу потреб дитини з 
ООП: 

а) закупівля допоміжних засобів для 
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educator's assistant is not a pedagogical 
worker at all). 

2) insufficient material and technical 
support of educational institutions (lack of 
special educational equipment, specially 
developed educational methods, varied 
educational programs, insufficient 
provision of textbooks, special educational 
furniture and multimedia equipment); 

3) imperfect architectural accessibility – 
unsuitability of buildings of some 
educational institutions for unimpeded 
access to them by students with various 
diseases; 

4) inconsistency in the content, methods 
of management and forms of organization 
of the pedagogical process of preschool 
institutions and schools, violation of the 
principle of continuity; 

5) lack of teaching staff; 
6) lack of monitoring the quality of 

educational services to students with 
special educational needs. 

7) exceeded the number of children with 
SEN in inclusive classes. 

Methodological problems include: 
1) lack of special training and 

retraining for teachers to work with 
students with SEN; 

2) unwillingness of teachers to work with 
children with special educational needs; 

3) the content and forms of professional 
development do not meet the modern needs 
of practice; 

4) inability to teach relevant educational 
material to children with different abilities, 
features;  

5) incompetence of teachers in the 
processes of adaptation and modification of 
the content, methods and forms of 
educational activity, adaptation and 
modification of methodical materials; 

6) insufficient level of methodological 
support for distance learning of children 
with SEN; 

 

розвитку та навчання, з урахуванням 
індивідуальних освітніх потреб дитини; 

б) оплати послуг спеціалістів, таких як 
асистент вчителя, асистент вихователя та 
асистент вихователя ГПД (низький 
тарифний розряд, неможливість здобуття 
педагогічних категорій, зокрема педагогам 
зі спеціальною освітою, асистент вихователя 
ГПД взагалі не є педагогічним 
працівником). 

2) недостатнє матеріально-технічне 
забезпечення освітніх закладів (відсутність 
спеціального навчального обладнання, 
спеціально розроблених навчальних 
методик, варіативних навчальних програм, 
недостатня забезпеченість підручниками, 
спеціальних учбових меблів та 
мультимедійного обладнання); 

3) недосконала архітектурна доступність 
– непристосованість будівель деяких 
навчальних закладів для безперешкодного 
доступу до них учнів із різними 
захворюваннями; 

4) неузгодженість у змісті, методах 
керівництва і формах організації 
педагогічного процесу дошкільних закладів і 
шкіл, порушення принципу наступності; 

5) нестача педагогічних кадрів; 
6) відсутність моніторингу якості 

надання освітніх послуг учням з особливими 
освітніми потребами. 

7) перевищена кількість дітей з ООП у 
інклюзивних класах. 

До методичних проблем належать : 
1) відсутність у педагогів спеціальної 

підготовки та перепідготовки для роботи з 
учнями з ООП;  

2) неготовність учителів працювати з 
дітьми з особливими освітніми потребами; 

3) зміст і форми підвищення кваліфікації 
не відповідають сучасним потребам 
практики; 

4) неспроможність викладати 
відповідний навчальний матеріал дітям з 
різними здібностями, особливостями; 

5) некомпетентність педагогів в процесах 
адаптації та модифікації змісту, методів і 
форм навчальної діяльності, адаптація та 
модифікації методичних матеріалів; 

6) недостатній рівень методичного 
забезпечення дистанційного навчання дітей 
з ООП; 
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Fig. 1. Model of organization of inclusive educational environment in general 

secondary education 
7) imperfection of the assessment system 

for students with special educational needs; 
8) insufficient number of trained special 

specialists to work with children with PD 
(speech therapists, psychologists, 
rehabilitation specialists, etc.), especially in 
rural areas; 

9) transfer of responsibilities or 
unwillingness to participate in the support 
team members in creating an individual 
development program for students with SEN. 

7) недосконалість системи оцінювання 
учнів з особливими освітніми потребами; 

8) недостатня кількість підготовлених 
спеціальних фахівців для роботи з дітьми з 
ООП (логопедів, психологів, реабілітологів 
тощо) особливо в сільській місцевості; 

9) перекладання обов’язків або 
небажання приймати участь членів 
команди супроводу у створенні 
індивідуальної програми розвитку для 
учнів з ООП. 
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Thus, based on the study of scientific 
and pedagogical literature and empirical 
experience of creating an inclusive 
educational environment, a model of 
introducing an inclusive educational 
environment in a general secondary 
education institution has been developed 
(see Fig. 1), which covers the following 
aspects: 

purpose and objectives (to form a 
prognostic result on the effectiveness of the 
implementation of an inclusive educational 
environment in general secondary 
education, to specify the content of 
organizational and methodological 
conditions for creating an inclusive 
educational environment; to characterize 
ways to implement the environment and 
experimentally test their effectiveness); 
providing conditions for harmonious 
development; disclosure of internal 
potential; providing conditions for 
successful implementation and functions 
(early intervention, diagnostic, educational, 
educational and developmental, corrective, 
organizational, analytical and prognostic), 
which are placed before the institution of 
general secondary education in order to 
achieve the final result; specific 
principles: continuity (to mitigate the 
process of adaptation of a student with 
special educational needs and a gradual 
transition to the next educational level); 
child-centeredness, determinism, 
individualization, variability, 
differentiation, optimality for the 
correctional orientation of the educational 
process, training for comprehensive 
harmonious development of the child's 
personality with special educational needs, 
combination of science and accessibility of 
education, connection of learning with life; 
consistency and regularity in the education 
of students with the peculiarities of 
development, the creation of adapted 
conditions for the functioning of the 
learning process, the optimal combination 
of all teaching methods, the activity 
approach to learning; consciousness, 
activity and independence of students in 
teaching children with special needs, 
quality control and self-control, ensuring 
the dynamics of skills, knowledge and 
abilities and individualization and 

Таким чином, на основі вивчення 
науково-педагогічної літератури та 
емпіричного досвіду створення 
інклюзивного освітнього середовища 
розроблено модель запровадження 
інклюзивного освітнього середовища в 
закладі загальної середньої освіти (див. 
рис. 1), що охоплює такі аспекти: 

мету і завдання (сформувати 
прогностичний результат щодо 
ефективності впровадження 
інклюзивного освітнього середовища в 
закладі загальної середньої освіти, 
конкретизувати зміст організаційних та 
методичних умов створення 
інклюзивного освітнього середовища; 
охарактеризувати шляхи реалізації 
запровадження середовища та 
експериментально перевірити їх 
ефективність); забезпечення умов для 
гармонійного розвитку; розкриття 
внутрішнього потенціалу; забезпечення 
умов для успішної реалізації та функції 
(раннє втручання, діагностична, 
виховна, навчально-розвиваюча, 
корекційна, організаційна, аналітично 
прогностична), які ставляться перед 
закладом загальної середньої освіти задля 
виходу на кінцевий результат; 

специфічні принципи: наступність 
(для пом’якшення процесу адаптації учня з 
особливими освітніми потребами та 
поступовим переходом на наступну 
освітню ланку); дитиноцентризм, 
детермінованість, індивідуалізація, 
варіативність, диференційованість, 
оптимальність для корекційної 
спрямованості освітнього процесу, 
навчання на всебічний гармонійний 
розвиток особистості дитини з особливими 
освітніми потребами,  поєднання 
науковості та доступності навчання, 
зв'язку навчання з життям; послідовності і 
систематичності в навчанні школярів з 
особливостями розвитку, створення 
адаптованих умов для функціонування 
процесу навчання, оптимального 
поєднання всіх методів навчання, 
діяльнісного підходу в навчанні; 
свідомості, активності і самостійності 
учнів у навчанні дітей з особливими 
потребами, якісного контролю і 
самоконтролю, забезпечення динамічності 
умінь, знань і навичок та індивідуалізації 
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differentiation of the educational process; 
approaches: competence, personality-

oriented, culturological, procedural, 
systemic and activity); 

directions of activity of the institution 
of general secondary education: 
organizational, methodical, didactic, 
special-oriented; 

organizational and pedagogical 
conditions: formation of values of inclusive 
education; ensuring compliance with 
regulations, organizing the work of the 
support team and professional cooperation, 
development of professional competence for 
the formation of sustainable motivation to 
learn in the process of intellectual and 
personal development of students forming 
an educational and developmental 
environment for independent learning; 
providing correctional assistance to 
students with special needs in the process 
of individual educational and cognitive 
activities; 

result: only in the presence and 
observance of the above-stated conditions, 
aspects successful introduction of the 
inclusive educational environment for 
harmonious development of the child with 
special educational needs is possible. 

In general, the represented model of the 
system of introducing an inclusive 
educational environment in a general 
secondary education institution is 
essentially multifunctional and large-scale, 
as it is aimed at achieving the goal, 
efficiency and effectiveness of the 
educational process. In our opinion, the 
components of the system are presented in 
accordance with the logic of the 
educational process and the specifics of the 
organization of an inclusive educational 
environment in the educational institution. 

The developed structural and content 
model allows to create a holistic view of the 
process of creating an inclusive educational 
environment. 

The effectiveness of the developed model 
was tested during the molding experiment. 

Approbation of the model of 
implementation of inclusive educational 
environment promotes the release of a 
student from an educational institution, 
which will form a stable motivation to learn 
in the process of intellectual and personal 

та диференційованості навчального 
процесу; 

підходи: компетентнісний, особистісно-
орієнтовний, культурологічний, 
процесуальний, системний і діяльнісний); 

напрями діяльності закладу загальної 
середньої освіти: організаційний, 
методичний, дидактичний, спеціально-
орієнтовний; 

організаційно-педагогічні умови: 
формування цінностей інклюзивної освіти; 
забезпечення виконання нормативно-
правових положень, організація роботи 
команди супроводу та професійного 
співробітництва, розвиток професійної 
компетентності для формування стійкої 
мотивації до учіння в процесі 
інтелектуально-особистісного розвитку 
учня формування освітньо-розвивального 
середовища для організації самостійної 
навчальної діяльності;  

забезпечення корекційної допомоги 
учням з особливими потребами в процесі 
індивідуальної навчально-пізнавальної 
діяльності; 

результат: тільки при наявності і 
дотриманні вище перелічених умов, 
аспектів можливе успішне запровадження 
інклюзивного освітнього середовища для 
гармонійного розвитку дитини з 
особливими освітніми потребами. 

Загалом репрезентована модель системи 
запровадження інклюзивного освітнього 
середовища в закладі загальної середньої 
освіти за своєю сутністю 
поліфункціональна та широкомасштабна, 
оскільки спрямована на досягнення 
поставленої мети, ефективності та 
результативності освітнього процесу. На 
наш погляд, складники системи 
представлено відповідно до логіки 
освітнього процесу і специфіки організації 
інклюзивного освітнього середовища в 
закладі освіти. 

Розроблена структурно-змістовна 
модель дозволяє створити цілісне уявлення 
про процес створення інклюзивного 
освітнього середовища. 

Результативність розробленої моделі 
перевірялася у процесі формувального 
експерименту.  

Апробація моделі впровадження 
інклюзивного освітнього середовища 
сприяє випуску із навчального закладу 
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development. 
This model will provide correctional 

assistance to students with special 
educational needs in the process of gradual 
transition to the next educational stage 
(preschool-primary, primary-senior, senior-
basic), the formation of educational and 
developmental environment for 
independent learning and implementation 
of inclusive education of students in 
general. 

Conclusions and research 
perspectives. Only if an inclusive 
educational space is created, adherence to 
the principle of continuity between 
preschool education, primary school, 
secondary education, understanding of the 
peculiarities of the child's educational 
needs, professional development of 
teachers, providing psychological and 
pedagogical support to children, providing 
educational, psychological, pedagogical and 
correctional development services and 
providing students with special means of 
correction of psychophysical development, 
dynamic and sustainable introduction of 
inclusive education in general secondary 
education is possible. It should be noted 
that the readiness of teachers to work in 
the inclusive environment of ZDO and NUS 
is of great importance in ensuring the 
continuity of preschool and school 
education. The purpose of inclusive 
education is to realize the right of children 
with SEN to education at the place of 
residence, their socialization and 
integration into society, involvement of the 
family in the educational and correctional 
and developmental process. At the 
beginning of the process of modernization 
of the education system, the problem of 
creating optimal conditions for the 
development, education and training of 
students with special educational needs, 
corresponding to the trends of education 
reform on the way to its openness, 
democracy and accessibility for all 
categories of the population, and with the 
introduction in the educational 
environment of innovative technologies. 

The mechanisms related to the 
organization of the system of 
implementation of inclusive educational 
environment and qualified support of 

учня, у якого сформується стійка 
мотивація до навчання в процесі 
інтелектуально-особистісного розвитку. 
Дана модель забезпечить корекційну 
допомогу учням з особливими освітніми 
потребами в процесі поступового переходу 
на наступну освітню щабель (дошкільний 
навчальний заклад-початкова ланка, 
початкова ланка-старша школа, старша 
школа-базова ланка), формуванню 
освітньо-розвивального середовища для 
організації самостійної навчальної 
діяльності та здійсненню інклюзивного 
навчання учнів в цілому. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Лише за умови створення інклюзивного 
освітнього простору, дотримання 
принципу наступності між дошкільною 
освітою, початковою школою, середньою 
освітньою ланкою, розуміння особливостей 
освітніх потреб дитини, підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників, 
забезпечення психолого-педагогічного 
супроводу дитини, надання освітніх, 
психолого-педагогічних та корекційно-
розвиткових послуг та забезпечення учнів 
спеціальними засобами корекції 
психофізичного розвитку можливе 
динамічне та стале запровадження 
інклюзивної освіти в закладі загальної 
середньої освіти. Зазначимо, що велике 
значення у забезпеченні наступності 
дошкільної та шкільної освіти відіграє 
готовність педагогів працювати в 
інклюзивному середовищі ЗДО і НУШ. 
Метою інклюзивного навчання є реалізація 
права дітей з ООП на освіту за місцем 
проживання, їх соціалізація та інтеграція в 
суспільство, залучення сім’ї до участі в 
освітньому та корекційно-розвитковому 
процесі. В умовах початку процесу 
модернізації системи освіти особливу 
актуальність набуває проблема створення 
оптимальних умов для розвитку, 
виховання та навчання учнів з 
особливими освітніми потребами, що 
відповідають тенденціям реформування 
освіти на шляху до її відкритості, 
демократичності та доступності для всіх 
категорій населення країни, а також із 
введенням в освітнє середовище 
інноваційних технологій. 

Механізми, що пов’язані з організацією 
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students with special educational needs in 
general educational institutions remain 
imperfect at the practical level. 
 

системи впровадження інклюзивного 
освітнього середовища та кваліфікованого 
супроводу учнів з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітніх навчальних 
закладах залишаються недосконалими на 
практичному рівні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕПІСТОЛЯРІЮ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ЛЕСІ 
УКРАЇНКИ 

Л. А. Башманівська, В. І.  Башманівський 

У статті досліджено питання використання епістолярної спадщини Лесі Українки як 
цінного першоджерела вивчення біографії  письменниці, правдивих свідчень її життя й 
творчості. 

Зазначено, що епістолярій є важливим джерелом пізнання української художньої 
словесності, дозволяє простежити шляхи формування письменниці, розвиток її 
літературно-естетичних поглядів, особливості способу мислення, висвітлює стосунки з 
відомими сучасниками, допомагає зрозуміти мистецьку спадщину, історичні події. 

Доведено, що листи дають змогу дізнатися про друзів письменниці, її однодумців, про 
національно-культурне життя України, про мистецькі вподобання різних діячів культури 
та мистецтва слов’янських і європейських літератур. 

Вказано на велике пізнавальне й виховне значення епістолярної спадщини письменників 
на уроках української літератури. 

Наголошено на використанні різних форм і методів роботи з листами, які допоможуть 
формувати особистісне ставлення в учнів, що може стати важливим засобом підвищення в 
школярів  інтересу до літератури. 

З’ясовано, що епістолярна спадщина є вагомим джерелом вивчення життєпису Лесі 
Українки, розкриває її погляди на життя та творчість, ставлення до літературного 
процесу й суспільного життя, особливості духовного світу письменниці. Відтак учитель 
літератури створює на уроці певний емоційний настрій, допомагає проникнути в її творчу 
лабораторію, уявити світоглядні цінності, художньо-естетичні вподобання. 

Зроблено висновок, що читання листів письменниці допоможе школярам відчути й 
зрозуміти її переживання, задуматися над власним життям, а також заглибитися у свій  
духовний  світ. Завдяки використанню епістолярних матеріалів підвищується 
зацікавленість учнів літературою, можливість зрозуміти думки й почуття інших людей. 

 
Ключові слова: епістолярій, епістолярна спадщина, життєпис, світоглядні цінності, 

форми і методи. 
 

 
Introduction of the issue. In the 

process of studying the biography and 
artistic heritage of famous Ukrainian 
writers, epistolary occupies an important 
place, which allows us to trace the 
formation of the writer, the development of 
their literary and aesthetic views, artistic 
tastes, and works of art. The epistolary 
heritage is an important source for 
studying the writer’s individuality, and the 
peculiarities of their way of thinking. It also 
highlights the writer’s relationship with 
other famous contemporaries and the 
attitude towards some historical events. It 
helps to realize the general artistic heritage 
as well.  

The epistolary occupies an important 
place in the legacy of Lesia Ukrainka. It is 
the primary source for studying her life and 
career, and the socio-political thought that 

Постановка проблеми. У процесі 
вивчення життєпису та художньої 
спадщини відомих українських майстрів 
слова вагоме місце займає епістолярій, 
що дозволяє простежити шляхи 
формування письменника, розвиток його 
літературно-естетичних поглядів, 
художніх смаків, створення мистецьких 
творів. Епістолярна спадщина є 
важливим джерелом вивчення 
особистості письменника, особливостей 
його способу мислення, висвітлює 
стосунки митця слова з відомими 
сучасниками, історичні події, допомагає 
зрозуміти мистецьку спадщину. 

Епістолярій посідає важливе місце й у 
спадщині Лесі Українки, є 
першоджерелом вивчення її життєвого та 
творчого шляху, суспільно-політичної 
думки, що формувалася того часу в 
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was formed in Ukrainian society back then. 
In addition to relatives and friends, Lesia 
Ukrainka corresponded with literary and 
cultural figures. It allows learning about 
the writer's friends, like-minded people, 
historical figures, and the national and 
cultural life of Ukraine. We can find 
portraits and artistic preferences of various 
figures of culture and art of Slavic and 
European pieces of literature in the letters.   

Lesia Ukrainka’s letters are considered 
by many researchers to be an art that 
recreates the inner connection with the era 
in which she lived and worked. The writer 
tried to cover events and literary problems. 
We can also observe her emotional state 
there. Conforming to I. Pohrebniak, "the 
tone of letters is by far the best material 
which helps to create a certain and vivid 
picture of an author, to feel the nature of 
their individuality, to see the mental and 
inner world, their world perception and 
mental spirits, to come into direct, intimate 
communication with him" [4]. 

When using the epistolary heritage of 
writers in the lessons of Ukrainian 
literature, it is worth remembering its 
cognitive and educational value. In this 
context, the task of a linguist is to preserve 
the spirituality of our youth in the modern 
information-based society. Among the 
means of reviving the national identity of 
schoolchildren, we want to highlight the 
study of the creative heritage of writers and 
the vivid facts of the biography with the use 
of memoirs and letters. Therefore, when 
considering Lesia Ukrainka's biography, we 
suggest using her letters to present the 
spiritual world of the poet, to get students 
interested in epistolary, which is a means 
of activating interest in studying Ukrainian 
literature at school, a means of forming 
morality.   

Pursuant to V. Pustovit, the epistolary 
heritage of Lesia Ukrainka "reliably reflects 
the laboratory of author's style, 
experimentation in search of a genre, is a 
manifestation of the psychology of 
creativity, gender relations, worldview, 
value aspects" [6: 147]. 

Current state of the issue. The issue of 
studying the writers’ epistolary heritage is 
described in the works of such famous 
scholars as V. Aheiev, L. Vashkiv, 

українському суспільстві. Окрім рідних 
та друзів, Леся Українка листувалася з 
літературними та культурно-
мистецькими діячами. Це дає змогу 
дізнатися про друзів письменниці, її 
однодумців, історичних діячів, і загалом 
про національно-культурне життя 
України. У листах знаходимо портрети та 
мистецькі вподобання різних діячів 
культури та мистецтва слов’янських і 
європейських літератур.   

Листи Лесі Українки багато 
дослідників вважає мистецтвом, що 
відтворює внутрішній зв’язок з добою, у 
яку вона жила й творила. Письменниця 
намагалася охопити події, літературні 
проблеми, у них спостерігаємо також її 
емоційний стан. Як вважає І. Погребняк, 
"тональність листів краще, ніж будь-який  
інший матеріал,  дає змогу скласти  про  
письменника  певне  та  яскраве  
уявлення,  відчути  сутність  його 
особистості, зрозуміти його психічний, 
внутрішній світ, його світовідчуття і 
душевний настрій, увійти з ним у 
безпосереднє, інтимне спілкування" [4]. 

Використовуючи епістолярну 
спадщину письменників на уроках 
української літератури, варто пам’ятати 
про пізнавальне й виховне її значення. У 
цьому контексті завданням словесника  в 
сучасному інформаційному суспільстві є 
зберегти духовність нашої молоді. Серед 
засобів відродження національної 
самосвідомості школярів хочемо 
виокремити саме вивчення творчої 
спадщини письменників, яскравих 
фактів біографії з використанням 
спогадів і листів. Тому під час розгляду 
життєпису Лесі Українки пропонуємо 
використовувати її листи, щоб зрозуміти 
духовний світ поетеси, зацікавити учнів 
епістолярієм, що є засобом активізації 
інтересу до вивчення української 
літератури в школі, засобом формування 
моральності.   

На думку В. Пустовіт, епістолярій Лесі 
Українки "достовірно відбиває 
лабораторію авторського стилю, 
експериментування в пошуках жанру, є 
проявом психології творчості, гендерних 
відносин, світоглядних пошуків, 
ціннісних аспектів" [6: 147]. 

Аналіз останніх досліджень і 
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V. Hladkyi, I.  Zabiiaka, A. Ilkiv, 
M. Kotsubynska, Zh. Liakhova, 
I. Pohrebniak, V. Pustovit, L. Semeniuk, 
V. Sviatovets, O. Tomchuk. Such famous 
methodists as N. Voloshyna, V. Nedilko, 
Ye. Pasichnyk, K. Prykhodchenko, 
N. Petrychenko, B. Stepanyshyn, 
O. Slonovska, V. Tsymbaliuk and others 
highlighted the importance of learning the 
epistolary heritage of writers in the 
Ukrainian literature lessons.  

They reckoned the use of epistolary 
heritage is a significant means of 
intensifying the educational process in the 
lessons of Ukrainian literature and 
increases the efficiency of a teacher. 
According to N. Petrychenko, "letters are 
the voice of the writer's mind and heart, 
while an acquaintance with them is a way 
to penetrate the spiritual world of the artist 
and his characters, the aesthetic fabric of 
the work, comprehending the author's 
position and at the same time encouraging 
self-analysis and self-education of the 
reader. The key point of this process is the 
"meeting" of two individuals" [3: 32]. 

The aim of research is to prove the 
importance and expediency of using the 
epistolary heritage of Lesia Ukrainka as a 
significant source for studying the 
biography of the writer, true evidence of 
her life and work.  

Results and discussion. The epistolary 
of writers is an intellectual heritage 
through which the knowledge of Ukrainian 
fiction takes place that has long attracted 
the attention of researchers. In particular, 
O. Tomchuk raises the problem of studying 
epistolary as an essential methodological 
factor of modern literary biography based 
on private correspondence. The author 
considers letters as a component of the 
writer's literary heritage, a valuable source 
for understanding life and creative 
intentions, ideological and aesthetic 
priorities, place and role of the artist in the 
literary process [8]. 

In this context, it is interesting to study 
the thorough research of Lesia Ukrainka’s 
epistolary by V. Svyatovets, where the 
author considers the epistolary heritage of 
the writer in various aspects: historical and 
literary, source, literary and aesthetic [7].  

The author draws attention to the 

публікацій. Вивченню епістолярію 
письменників присвячено праці 
В. Агеєва, Л. Вашків, В. Гладкого, 
І. Забіяки, А. Ільків, М. Коцюбинської, 
Ж. Ляхової, І. Погребняк, В. Пустовіт, 
Л. Семенюк, В. Святовець, О. Томчука. 
На використання епістолярної спадщини 
на уроках української літератури 
вказували відомі методисти 
Н. Волошина, В. Неділько, Є. Пасічник, 
К. Приходченко, Н. Петриченко, 
Б. Степанишин, О. Слоньовська, 
В. Цимбалюк та інші.  

На їхню думку, використання 
епістолярної спадщини є вагомим 
засобом активізації навчального процесу 
на уроках української літератури й 
підвищує ефективність роботи вчителя-
словесника. Як вважає Н. Петриченко, 
"листи – це голос розуму й серця 
письменника, а ознайомлення з ними – 
шлях до проникнення в духовний світ 
митця та його героїв, в естетичну 
тканину твору, осягнення авторської 
позиції і водночас спонука до 
самоаналізу та самовиховання читача. 
Ключовим моментом цього процесу стає 
"зустріч" двох особистостей" [3: 32]. 

Мета статті: довести важливість і 
доцільність використання епістолярної 
спадщини Лесі Українки як цінного 
джерела вивчення біографії 
письменниці, як правдивих свідчень її 
життя й творчості.  

Виклад основного матеріалу. 
Епістолярій письменників є 
інтелектуальною спадщиною, за 
допомогою якої відбувається пізнання 
української художньої словесності, й 
давно привертає увагу дослідників. 
Зокрема, проблему вивчення епістолярію 
як сутнісного методологічного чинника 
сучасного літературознавчого 
біографізму на матеріалі приватної 
кореспонденції порушує О. Томчук. 
Автор розглядає листи як складову 
літературної спадщини письменника, 
цінне першоджерело для розуміння 
життєвих і творчих інтенцій, 
світоглядно-естетичних пріоритетів, 
місця й ролі митця в літературному 
процесі [8]. 

Цікавим у цьому контексті є ґрунтовне 
дослідження епістолярію Лесі Українки 



Zhytomyr Ivan Franko State University Journal. Рedagogical Sciences. Vol. 2 (109) 
 

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.  
Педагогічні науки. Вип. 2 (109) 

276 
 

construction of letters and the problems 
raised in them: "1) letters that sometimes 
resemble a diary; 2) letters with elements of 
folklore intelligence; 3) correspondence 
close to literary-critical materials; 4) the 
characteristic richness of figurative 
expressions; 5) observance of conspiracy in 
correspondence; 6) journalistic sharpness 
of epistolary material; 7) social and political 
issues" [7: 24]. The scholar claims Lesia 
Ukrainka’s letters are similar to the 
memoir genre and resemble the journal. 

In accordance with M. Moklytsa, the 
epistolary heritage is "like an open door to 
a writer's workplace, where all the 
processes can be seen more clearly, 
brighter, you can see how ideas and moods 
find form, how images are born or flare up, 
how themes fade and dim, plots unfold and 
conflicts escalate" [1: 150].  

Today, the study of the biography of any 
writer requires a scientific justification 
from the standpoint of modern 
methodology. The use of previously-made 
chronological tables, memorization of 
biographies presented in the school 
textbooks, in order to obtain a grade 
reduces students' interest in lessons of 
Ukrainian literature. Because of such old-
fashioned methods that are used, the time 
when the writer lived and created is 
eliminated. Therefore, the usage of 
innovative methods, such as conducting a 
lesson on letters, is a source of studying 
the writer's life and work and helps to 
understand the peculiarities of writing 
works of art. It is the study of biography in 
Ukrainian literature that begins to take 
into consideration of each monographic 
topic. That is why it should be a stimulus 
to be interested in the work of the writer.  

Hence, the teacher of Ukrainian 
literature can use the letters of Lesia 
Ukrainka for pupils to learn the biography. 
These letters are a true testimony of her life 
and works. In addition, they are defined by 
their informational value and creativity. 
They are of significant value in the creative 
heritage of Lesia Ukrainka. The writer 
corresponded with her relatives, friends, 
and cultural and artistic figures. Each of 
her letters describes her thoughts, feelings, 
and moods, that the writer felt at that 
moment. All of the epistles allow obtaining 

В. Святовця, де автор розглядає 
епістолярну спадщину письменниці в 
різних аспектах: історико-літературному, 
джерелознавчому, літературно-
естетичному [7].  

Автор звертає увагу на побудову 
листів та проблеми, порушені в них: 
"1) листи, що місцями нагадують 
щоденник; 2) листи, що мають елементи 
фольклорних розвідок; 3) кореспонденції, 
що близькі до літературно-критичних 
матеріалів; 4) характерне багатство 
образних висловів; 5) дотримання 
конспірації в листуванні; 
6) публіцистична загостреність 
епістолярного матеріалу; 7) громадські та 
політичні питання" [7: 24]. Дослідник 
зазначає, що листи Лесі Українки подібні 
до мемуарного жанру й нагадують 
щоденник.   

На думку М. Моклиці, епістолярна 
спадщина "наче відкриті двері у робітню 
письменниці, де всі процеси можна 
побачити чіткіше, яскравіше, тут видно, 
як ідеї і настрої шукають форму, як 
народжуються чи спалахують образи, як 
гаснуть і тьмяніють теми, розгортаються 
сюжети і загострюються конфлікти" [1: 
150].  

Сьогодні вивчення життєпису будь-
якого письменника вимагає наукового 
обґрунтування з позицій сучасної 
методики. Використання раніше 
хронологічних таблиць, заучування 
біографій, поданих у шкільному 
підручнику, з метою отримання оцінки 
зменшує інтерес учнів до уроків 
української літератури. Через таку 
застарілу методику нівелюється та епоха, 
коли жила й творила Леся Українка. Тому 
використання інноваційних методик, як-
от проведення уроку за листами, є 
джерелом вивчення її життя, творчості, 
допомагає краще зрозуміти особливості  
написання художніх творів, оскільки 
саме з вивчення життєпису на уроці 
української літератури розпочинається 
розгляд кожної монографічної теми, тому 
це має стати поштовхом до зацікавлення 
творчістю письменника.  

Відтак учитель-словесник у процесі 
вивчення біографії Лесі Українки може 
використати на уроці листи письменниці 
як правдиві свідчення її життя й 
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the objective perception of the writer’s 
worldview values, and her artistic and 
aesthetic preferences. They give an 
opportunity to recreate the era, when Lesia 
Ukrainka lived, and figure the idea and 
creation of works of art out. In this contest, 
it is much better for pupils to perceive the 
biographic material. 

The letters show us how diligently Lesia 
Ukrainka treated the correspondence. This 
was the only source of communication with 
relatives for her due to illness and constant 
wandering life. The writer herself writes 
about the genre diversity of her letters: 
"business, friendly and kinship, own, 
mediatory, "lettersum", egocentric, hurried, 
pitiful, grasped, well-bred letters, small" [9: 
30]. They reflect the literary process of that 
time, thanks to which we can learn about 
the literary life deeper and brighter.  

From the descriptions of psychological 
experiences, nature, together with pupils, 
we can imagine how the writer's personality 
was created. After all, studying Lesia 
Ukrainka's biography based on letters is an 
extremely interesting type of work in class 
because the epistolary is the most truthful 
material about the writer's preferences, 
tastes, and her socio-political and literary-
aesthetic views. Thus, the lesson creates a 
corresponding emotional mood, pupils try 
to delve into the creative laboratory of our 
countrywoman, and see her spiritual world, 
while learning about the various cultural 
figures with whom the writer corresponded. 

Moreover, it would be interesting to 
examine the peculiarities of Lesia 
Ukrainka’s family correspondence which 
has a special warmth. Pupils will find out 
that Lesia Ukrainka wrote letters to 
relatives as a child, in particular to her 
grandmother Yelyzaveta Ivanivna, and her 
uncle and aunt Drahomanov. We should 
explain the fact that throughout all her 
childhood she was ill, then she had been 
struggling with the disease for the whole 
life. She said this was her "thirty years war" 
[10: 406].  Her life was a constant travel to 
the places of treatment. The disease caused 
her a lot of suffering, so this 
correspondence was almost the only 
consolation in her life. But she never gave 
up, she hoped for recovery, for healing with 
the help of spring, the sun and the sea.   

творчості, що відзначаються 
інформативною цінністю й творчим 
потенціалом. Вони займають досить 
вагоме місце у творчій спадщині Лесі 
Українки. Письменниця  листувалася з 
рідними, друзями, культурно-
мистецькими діячами. Кожен з листів 
висвітлює думки, почуття й настрої, які 
авторка переживала в певний момент. 
Усі епістоли дають можливість отримати 
об'єктивне уявлення про світоглядні 
цінності письменниці, художньо-
естетичні вподобання, відтворити добу, у 
яку жила Леся Українка, дізнатися про 
задум і створення художніх творів. У 
цьому контексті школярі краще 
сприйматимуть життєпис поетеси. 

З листів дізнаємося, що Леся Українка 
сумлінно ставилася до листування. Для 
неї через хворобу та постійне мандрівне 
життя  це було єдиним джерелом 
спілкування з рідними. Сама 
письменниця пише про жанрове 
різноманіття її листів: "ділові, дружеські і 
родственні, власний, посередничий, 
"листищі", егоцентричний, спішний, 
жалостний, хватаний, гречненький 
листочок, дрібний" [9: 30]. У них 
відображений літературний процес того 
часу, завдяки чому ми можемо дізнатися 
про  літературне життя глибше та 
яскравіше.  

З описів психологічних переживань, 
природи можемо разом з учнями уявити, 
як творилася особистість письменниці. 
Адже вивчення життєпису Лесі Українки 
за листами є досить цікавим видом  
роботи на уроці, бо епістолярій є 
найбільш правдивим матеріалом про 
уподобання, смаки письменниці, її 
громадсько-політичні та літературно-
естетичні погляди. Відтак на уроці 
створюється відповідний емоційний 
настрій, учні намагаються заглибитись у 
творчу  лабораторію нашої землячки, 
побачити її духовний світ, водночас 
дізнаються  про різних культурних діячів, 
з якими листувалася письменниця. 

Цікаво буде розглянути специфіку 
родинного листування письменниці, що 
вирізняється особливою теплотою. Учні 
дізнаються про те, що листи  до  родичів, 
зокрема до бабусі Єлизавети Іванівни, до 
дядька й тітки Драгоманових, Леся 
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Lesia Ukrainka once wrote in the letter 
to her mother: "If the real spring came 
sooner for the sun to be more" [10: 231]. Or 
the letter to the Kosach family: "...so nice 
spring we have got here! The gardens 
flourished, even the violets were blue 
everywhere in the shade, – so I have 
‘uplifted’. When the heat affects me I 
become doubly healthier" [10: 278]. 
Everything she had in her heart, she 
poured out on the paper. It was as if her 
confession, and at the same time, hardened 
the spirit. 

Despite the disease the writer did 
everything she could. When she was only 
18 she joined the activity of Kyiv "Pleiada". 
There were translation works of world 
literature masterpieces as well. In 
connection with this she wrote to her 
brother Mykhailo: "Now I can see that you 
really have to "get down to business" and 
stop being depressed. There is nothing 
more than say that I’m going to work SO 
hard! Everything that will depend on me, 
I’ll do my best to execute! What else I can 
do if not that! Because, nevertheless, 
literature is my job! " [9: 37-38]. The 
poetess shared most of her thoughts and 
plans with her uncle M. Drahomanov: read 
books he recommended, studied languages, 
listened to his advice. 

After that we should highlight that Lesia 
Ukrainka was a woman of spirit, she fought 
against the disease and worked hard all 
her life! She wrote that literature is not just 
her profession – it’s her calling! A lot of 
interesting facts about political and literary 
life of Ukraine and many other countries 
can be found in the letters to her relatives. 
While traveling to Bulgaria, Italy, Egypt, 
Germany and other countries the poetess 
was describing very thoroughly everything 
she saw there.  For the sick Lesia Ukrainka 
these journeys and correspondence were 
salvation and a huge part of her life.  

In order to improve her spiritual life, 
Lesia Ukrainka corresponded with many 
people who were of interest to her. As the 
woman once wrote, there were days when 
she sent about eight letters in which she 
shared her successes and failures, literary 
ideas, commented on her works and made 
an evaluation of critics of that time, took 
an interest on art. Moreover, she 

Українка писала ще в дитячому віці. 
Розповідаємо, що все дитинство Леся 
хворіла, потім боролася з хворобою 
протягом усього життя. Це була, за її 
словами, "30-літня війна" [10: 406]. 
Життя письменниці – це постійні 
подорожі місцями лікування. Хвороба  
завдавала  їй великих  страждань, і 
листування було для неї чи не єдиною 
розрадою. Але вона не корилася й 
сподівалася на одужання, на зцілення 
весною, сонцем, морем.   

В одному з листів до матері Леся 
Українка писала: "Коли б тільки швидше 
справжня весна настала, щоб сонця було 
багато" [10: 231]. Або ж лист до родини 
Косачів: "…У нас така чудова весна: 
цвіли сади, фіалки навіть попідтинню 
скрізь синіли, – що я "воспрянула духом 
"… На мене зараз же впливає тепло, 
роблюся вдвоє здоровша" [10: 278]. Все, 
що було в неї на душі, виливалося на 
папері, було ніби сповіддю письменниці і 
водночас гартувало дух. 

Поетеса, незважаючи на хворобу, 
робила все, що дозволяло її здоров’я. 
Вона ще у 18 років долучилася до 
діяльності київської "Плеяди", готувала 
переклади з інших літератур. У зв’язку з 
цим писала братові Михайлу: "Я бачу 
тепер, що ви таки справді маєтесь 
"братися за діло" і вже перестаєте 
угнітатись духом. Нема що й казать про 
те, що я візьмуся тепер до роботи так, що 
тільки ну! Що  залежатиме від мене, я все 
зроблю, ба – що ж мені й робити як не се! 
Аже, як би там не було, а література моя 
професія!" [9: 37-38]. Своїми думками й 
планами поетеса найбільше ділилася зі 
своїм дядьком М. Драгомановим: читала 
книжки, які він рекомендував, вивчала 
мови, слухалася його порад. 

Наголошуємо школярам, що вона була 
сильною духом, боролася зі своєю 
хворобою й працювала, як могла, все 
життя, адже література не тільки її 
професія, як писала, а й покликання. У 
листах до родичів знаходимо цікаві 
факти про політичне й літературне життя 
України, а також багатьох інших країн. 
Під час подорожей до Болгарії, Італії, 
Єгипту, Німеччини та інших країн 
поетеса ретельно описувала все, що 
бачила. Для хворої Лесі Українки 
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interchanged views on theatrical and 
operatic performances, music, pictorial art, 
etc.  

Then we should pay pupils’ attention to 
the fact that Lesia Ukrainka’s letters are 
diverse and meaningful. They raised 
important issues that troubled writers of 
that time. In one of her letters to I. Franko 
she wrote: "… our words become our deeds 
and we are judged by people "according to 
our deeds", and those who do not have that 
fate talk to themselves as much as they 
want, and none of them asks anything… 
Didn't you say about poets:  "May they be 
sincere, sincere, sincere!" Here is the whole 
law and the prophets!" [9: 18]. 

During the lesson of teaching the 
biography of the writer, the epistolary can 
be considered as both a private document 
and a historical and literary source of the 
formation of the Ukrainian democratic 
thought of that time. The writer's 
correspondence reflects editorial views.  

In her letters, Lesia Ukrainka often 
expressed critical and well-founded 
assessments of the works of her 
contemporaries.  

While using the epistolary heritage of 
Lesia Ukrainka when teaching biography, it 
is necessary to explain to pupils the 
content and mood of her thoughts, 
speculations about her complicated 
fortune, and search for an individual path 
in life, the role of her friends. With such a 
purpose, the teacher can select the 
appropriate letters, either read some 
extracts out or write them down on board, 
and show them from the screen. It is 
extremely significant for pupils to seize the 
essence of these letters. The teacher can 
achieve this by using the conversation to 
find out pupil’s personal opinions on a 
certain matter, forming the questions on 
some problems, giving tasks for self-
investigation of epistolary materials, and 
leading a kind of a dialogue ‘a letter – a 
pupil’.  

In addition to this, we should tell pupils 
that in these letters to relatives Lesia 
Ukrainka explains her points of view on 
educational and scientific matters. In the 
letter to M. Drahomanov Lesia Ukrainka 
writes that it makes her feel better that 
"our people are beginning to think more 

подорожі й листування були порятунком, 
частиною життя письменниці.  

Щоб покращити своє духовне життя, 
Леся Українка листувалася з багатьма 
цікавими для неї людьми. Вона писала, 
що інколи надсилала по вісім листів за 
день, де ділилася своїми успіхами й 
невдачами, літературними задумами, 
коментувала свої твори, оцінювала 
тогочасну критику, цікавилася 
мистецтвом, зокрема обмінювалася 
думками про театральні й оперні 
вистави, музику, живопис тощо.  

Звертаємо увагу з учнями на те, що 
листи Лесі Українки є різноманітними й 
змістовними. У них порушено важливі 
питання, що турбували літераторів того 
часу. В одному з листів до І. Франка вона 
писала: "…наші слова стають нашими 
ділами і судять нас люди «по ділах 
наших», а над ким того фатуму нема, той 
базікає собі, скільки схоче, і ніхто з нього 
нічого не питає… Чи ж не Ви самі 
сказали про поетів:  «Най будуть щирі, 
щирі, щирі!» Отут весь закон і пророки!" 
[9: 18]. 

На уроці вивчення життєпису 
письменниці епістолярій можна 
розглядати і як  приватний документ, і 
як історико-літературне джерело 
становлення української демократичної 
думки того часу. У листуванні 
письменниці відображені редакторські 
погляди.  

У листах Леся Українка часто 
висловлювала критичні й обґрунтовані 
оцінки творам своїх сучасників.  

Використовуючи під час вивчення 
біографії епістолярій Лесі Українки, 
важливо донести до кожного учня зміст і 
настрій думок поетеси, її роздуми над 
власною складною долею, пошуки 
індивідуального шляху в житті, роль її 
друзів. З цією метою словесник може 
відібрати відповідні листи, деякі уривки 
з них зачитати або ж записати на дошці, 
продемонструвати з екрану. Дуже 
важливо, щоб школярі усвідомили зміст 
цих листів. Це вчитель може зробити, 
використовуючи бесіду, щоб з’ясувати 
власну думку школяра з певного 
питання, формулюючи проблемні 
запитання, даючи завдання на 
самостійне опрацювання епістолярного 
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about their own education, rather than 
being satisfied with the state science itself 
as it has been earlier" [9: 112]. "There are 
only a few of those who conduct cultural 
work among the people directly, and not 
through a book, but there are still some. 
All that is a drop in the bucket, but still 
constant dripping probably wears away a 
stone" [9: 160]. 

But there were some difficult periods in 
Lesia Ukrainka's life when she could only 
write letters. However, the poetess never 
gave up. The evidence of this is her letter to 
the Drahomanov family: "I am now in the 
spring mood and thoughts are no longer at 
home, but flying around the world. The 
space for thoughts is huge, and I have got 
many plans. I even like the idea that I am 
not yet aware of where I will be in the 
summer. I would like to be in the summer 
if not in Bulgaria, then somewhere on the 
Dnipro river on the rapids. In any case, I 
believe this summer will be better and 
more pleasant for me than the last one" [9: 
156]. 

It is important to highlight that this 
correspondence between the Kosach and 
Drahomanov families had a significant 
impact on Lesia Ukrainka’s worldview and 
art.  

In general, the method of studying the 
epistolary heritage of Lesia Ukrainka 
involves the selection of letters to the 
lessons of Ukrainian literature, which is 
both a source and an illustration during 
the study of the writer's biography, and 
creates a corresponding emotional mood 
while studying her works. Moreover, it is 
appropriate to use the epistolary in the 
lessons of studying biography, which also 
involves the memories of contemporaries 
and diary entries. Hence, it is important to 
apply various methods and forms of work 
with the letters. These could be 
illustrations of letters during a teacher's 
lecture, asking problematic questions, 
tasks for self-study of epistolary heritage, 
etc. 

One of the most interesting forms of 
work with the epistolary heritage in the 
lessons of Ukrainian literature is the 
selection of a quote from a letter of the 
poetess as an epigraph to the lesson or a 
composition. Aside from that, children also 

матеріалу, проведення своєрідного 
діалогу "лист – учень".  

Розповідаємо учням, що в листах до 
членів родини поетеса також висловлює 
свої погляди на освіту й науку. У листі до 
М.П. Драгоманова Леся Українка 
зазначає, що її тішить те, що "вже наші 
люди зачинають більше думати про 
власну освіту, а не вдовольняються 
самою казенною наукою, як то було ще 
недавно" [9: 112]. "Мало єсть таких, що 
провадять культурну роботу в народі 
безпосередньо, а не через книжку, та все 
ж єсть і такі. Усе те – крапля в морі, та 
все ж, може, і ся крапля каміть точить" 
[9: 160]. 

Але були й складні періоди в житті Лесі 
Українки, коли вона могла писати лише 
листи. Та поетеса не здається, про що 
свідчить лист до Драгоманових: "Я тепер 
у весняному настрої і думками вже не 
дома, а по світах літаю. Простір для 
думок великий і планів тьма, мені навіть 
се до вподоби, що я не знаю ще нічого 
певного, де буду літом. Я б хотіла бути 
літом коли вже не в Болгарії, то десь на 
Дніпрі на порогах. У всякім разі думаю, 
що се літо буде для мене краще і 
приятніше, ніж торішнє було" [9: 156]. 

Варто наголосити учням, що родинне 
листування Косачів-Драгоманових  мало 
значний вплив на  світогляд Лесі 
Українки і на її творчість.  

Загалом методика вивчення 
епістолярної спадщини Лесі Українки 
передбачає підбір листів до уроків 
української літератури, що є і джерелом, 
й ілюстрацією при вивченні життєпису 
письменниці, а також створює 
відповідний емоційний настрій і в 
процесі вивчення її творів. Але саме на 
уроках вивчення біографії доречно 
використовувати епістолярій, куди 
залучити також і спогади сучасників, і 
щоденникові записи. При цьому потрібно 
застосовувати різні форми й методи 
роботи з листами. Це може були 
ілюстрація листів під час лекції вчителя, 
постановка проблених запитань, 
завдання на самостійне опрацювання 
епістолярної спадщини тощо. 

Цікавою, наприклад, формою роботи з 
епістолярієм на уроках української 
літератури є добір цитати з листа поетеси 
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can find an aphoristic phrase, because 
Lesia Ukrainka’s letters are full of color. 
There are many popular expressions of 
folklore and literary origin, proverbs and 
sayings. Her letters contain the 
characteristics of various events, reviews of 
literary works, sceneries. 

It is necessary to choose such forms and 
work methods that will help to form a 
personal attitude in pupils' mind. These 
can also be advanced tasks, debate, 
annotated reading, conversation, lecture 
with elements of conversation, problem-
based learning, research work, etc. 

In the middle classes these epistolary 
materials serve, to a greater extend, as an 
illustration for teacher’s explanation. 
Schoolchildren learn the concept of letter 
building, get acquainted with the history of 
correspondence, understand the 
significance of the letters as the source of 
information about the poetess, her art. 
What is more, they acquire the skills of 
independent work with letters. For 
example, they learn how to draw up a 
bibliography, select quotes, copy out some 
notes, compare letters with works of art.  

In the senior classes schoolchildren can 
see the connection between the 
correspondence and art of Lesia Ukrainka. 
By the way, they are able to deepen their 
knowledge about the theory of 
correspondence itself. The epistolary 
heritage of Lesia Ukrainka is considered to 
be a means of familiarizing with the inward 
world of the poetess.  

The epistolary heritage can be used at 
different stages of the lesson of biography 
learning. By the way, it can also be used 
when analyzing the work of art or at final 
lessons. With the help of these materials a 
certain emotional background is created. 
This background affects pupils’ interest in 
the figure of the poetess. Besides, the 
teacher can use the epistolary heritage 
during some extracurricular activities. For 
instance, The Day of Lesia Ukrainka’s 
Letter can be held, where children would 
discuss the content of some letters of the 
writer. Moreover, there can be created the 
groups of young researchers: biographers, 
historians, literary critics. 

A great object for searching activities of 
pupils at the lesson of Ukrainian literature 

як епіграфу до уроку чи письмової 
роботи або цікавого афористичного 
вислову, адже листи поетеси 
характеризуються багатою образністю. 
Вони містять крилаті вислови 
фольклорного та літературного 
походження, прислів’я, приказки. У її 
листах є характеристики різних подій, 
відгуки про літературні твори, пейзажі. 

Потрібно обирати такі форми і методи 
роботи, які допоможуть формувати 
особистісне ставлення в учнів. Це можуть 
бути також випереджувальні завдання, 
диспут, коментоване читання, бесіда, 
лекція з елементами бесіди, проблемне 
навчання, пошукова робота тощо. 

У середніх класах епістолярні 
матеріали служать більшою мірою 
ілюстрацією до повідомлення вчителя. 
Школярі засвоюють побудову листа, 
знайомляться з історією листування, 
усвідомлюють важливість листів як 
джерела знань про письменницю, її 
творчість, а також набувають навичок 
самостійної роботи з листами 
(наприклад, учаться оформляти 
бібліографію, добирати цитати з листів, 
робити виписки, порівнювати листи й 
художні твори).  

У старших класах учні усвідомлюють 
зв'язок листування й художньої творчості 
Лесі Українки, поглиблюють знання з 
теорії листування. Епістолярій 
письменниці розглядають як засіб 
ознайомлення з духовним світом поетеси.  

Епістолярну спадщину можна 
використовувати на різних етапах уроку 
вивчення біографії, а також у процесі 
аналізу художнього твору, на 
підсумкових заняттях. Завдяки цим 
матеріалам створюється певний 
емоційний фон, що впливає на 
зацікавлення учнів постаттю 
письменниці. Окрім того, учитель може 
використати епістолярій і в позакласній 
роботі з літератури. Можна провести, 
наприклад, День листа Лесі Українки, де 
розглянути листування письменниці, 
організувавши діяльність груп юних 
дослідників: біографів, істориків, 
літературознавців. 

Цікавим об’єктом пошукової діяльності 
учнів на уроці української літератури 
може стати проблема "Життєпис Лесі 
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can become the following issue: "The 
biography of Lesia Ukrainka with the help 
of letters". The teacher has to advise the 
pupils which illustrative epistolary material 
can be selected to learn writer’s biography, 
recommend the necessary literature, point 
to the appropriate letters that are to be 
used during preparation. Therefore, it 
means that the teacher has to manage the 
whole process of preparing. Having got 
enough knowledge on this topic, children 
are able to understand the content, seize 
Lesia’s considerations about her fortune, 
and realize the importance of friends in her 
life.  

Thus, the epistolary heritage of Lesia 
Ukrainka may become the important 
means of increasing pupils’ interest in 
literature. Some methodists, in particular 
N. Petrychenko, recommend using the 
epistolary materials during the hobby 
clubs, optional classes, where 
schoolchildren are able to work on the 
writer’s letters in the context of a particular 
problem ("The Question of Psychology of 
Creativity in the Epistolary Heritage of 
Lesia Ukrainka", "The Beauty of the 
Homeland Nature in the Letters of Lesia 
Ukrainka", etc.). The scientist suggests to 
use the samples of epistolary prose during 
some extracurricular activities (quizzes, 
competitions, literary and artistic evenings, 
The Day of a Letter, etc.) [3: 13]. Therefore, 
a holistic study of the biography of the 
writer on epistolary heritage is possible 
only if pupils master the system of 
knowledge about the epistolary of the 
writer, develop skills and abilities to work 
with it. It requires using various methods, 
techniques, and forms of pupil learning. 

Conclusions and research 
perspectives. It states that the epistolary 
heritage is the significant source for 
studying the biography of Lesia Ukrainka 
in secondary schools. It reveals her views 
on life and work, attitude toward the 
literary process and social life, especially 
the spiritual world of the writer. We may 
find interesting material for understanding 
the biography and the writer's creativity 
itself in her letters. By reading out excerpts 
from Lesia Ukrainka's letters illustrating 
the poet's life and creative path, the 
literature teacher creates a certain 

Українки за її листами". Учитель має 
порадити, який ілюстративний матеріал 
з епістолярію підібрати до вивчення 
біографії письменниці, запропонувати 
необхідну літературу, вказати, які листи 
використати в підготовці до уроку, тобто 
словесник має вміло керувати цим 
процесом. Маючи достатні знання з 
теми, учні можуть осягнути зміст, 
роздуми поетеси над своєю долею, 
розкрити роль друзів у її житті.  

Епістолярій Лесі Українки може стати 
важливим засобом підвищення в 
школярів інтересу до літератури. 
Методисти, зокрема Н. Петриченко, 
радять розглядати епістолярні матеріали 
і в гуртковій роботі, і на факультативних 
заняттях, де учні можуть опрацювати 
листи поетеси в контексті певної 
проблеми ("Питання психології творчості 
в епістолярії Лесі Українки", "Краса 
природи рідного краю в листах Лесі 
Українки" тощо). Зразки епістолярної 
прози дослідниця пропонує залучати під 
час проведення позакласних та 
позашкільних заходів (вікторини, 
конкурси, літературно-мистецькі вечори, 
День листа тощо) [3: 13]. Відтак цілісне 
вивчення біографії письменниці за 
епістолярною спадщиною можливе тільки 
за умови засвоєння школярами системи 
знань про письменницький епістолярій, 
вироблення вмінь і навичок роботи з 
ним, що вимагає використання 
різноманітних методів, прийомів і форм 
організації навчальної діяльності учнів. 

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. 
Отже, епістолярна спадщина є важливим 
джерелом вивчення життєпису Лесі 
Українки в загальноосвітній школі, 
розкриває її погляди на життя та 
творчість, ставлення до літературного 
процесу й суспільного життя, особливості 
духовного світу письменниці. В її листах 
знаходимо цікавий матеріал для 
розуміння біографії та всієї творчості. 
Зачитуючи уривки з листів Лесі 
Українки, що ілюструють життєвий і 
творчий шлях поетеси, учитель 
літератури створює на уроці певний 
емоційний настрій, допомагає 
проникнути в її творчу лабораторію, 
уявити світоглядні цінності, художньо-
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emotional mood in the lesson, helps to 
penetrate her creative laboratory, imagine 
worldview values, artistic and aesthetic 
preferences. Reading Lesia’s letters helps 
pupils to feel and understand her worries. 
The epistolary materials make 
schoolchildren think about their own life 
and deepen into their own inward worlds. 
Using epistolary materials increases pupils' 
interest in literature and the ability to 
understand the thoughts and feelings of 
others.  

естетичні вподобання. Читання листів 
письменниці допоможе школярам 
відчути й зрозуміти її переживання, 
задуматися над власним життям, а 
також заглибитися у свій духовний світ. 
Завдяки використанню епістолярних 
матеріалів підвищується зацікавленість 
учнів літературою, можливість зрозуміти 
думки й почуття інших людей.  
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THE USE OF HUMOROUS MEDIA PRODUCTS AT PRESCHOOL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS AND PRIMARY SCHOOLS 

I. I. Kuzma* 

The article reflects the description of application of humorous media products at preschool 
educational institutions and primary schools from the perspective of the analysis of psychological 
and pedagogical literature. Humorous media products are viewed as multifunctional media tools 
used for the development of motivation, thinking, imagination, creativity and communication skills in 
children. Besides, they serve for the leisure time organization purposes, national-patriotic and moral 
education, health saving, pedagogical diagnostics, as well as for preventive purposes, in particular 
to prevent aggressive behavior. Also, the use of humorous media products is considered to be an 
effective way to reduce the level of stress and anxiety in children in the challenging conditions of 
military invasion. 

Frequency of application of humorous media products in the interaction with children by the 
primary school teachers and kindergarten teachers has been diagnosed and analyzed. There have 
been defined the ways to improve training of future primary school teachers and kindergarten 
teachers at the institutions of higher education considering the application of humorous media 
products. They include the following forms: lectures "The problem of humor in the history of 
pedagogy", "Using humorous media tools for the preschoolers speech development", "Formation of 
transition skills of primary school students by means analysis of media with humorous potential", 
"Laughter therapy and health saving of preschool and primary school age children", "Humor therapy 
in work with children in crisis situations" in the course of study of the disciplines: "Actual problems 
of preschool education", "Organization of preschoolers game activities", "Introduction to pedagogy”, 
"Pedagogical technologies at primary school", etc.; methods: interactive, game, project; means: visual 
(books, periodicals), audial (audio fairy tales, etc.), audiovisual (cartoons). 

Ideas worth to be used at preschool educational institutions and primary schools have been 
identified. They refer formation of children’s ability to distinguish between jokes and mockery; make 
jokes only in appropriate situation; to reveal the comic and the serious, the fictional and the real in 
humorous media products. 

 
Key words: humorous media products, media tools, multifunctional media tools, sense of humor, 

senior preschoolers, primary school students. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГУМОРИСТИЧНОЇ МЕДІАПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДАХ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ 

І. І. Кузьма 

У статті на основі аналізу психологічної, педагогічної літератури відображено досвід 
використання гумористичної медіапродукції в закладах дошкільної освіти та початкових 
школах. Показано, що гумористична медіапродукція є поліфункційним медіазасобом і 
застосовується для розвитку мотивації, мислення, уяви, креативності, комунікативної 
компетентності дітей, організації дозвілля, національно-патріотичного й морального 
виховання, здоров’язбереження, педагогічної діагностики, а також із профілактичною 
метою, зокрема для попередження агресивних дій. Крім того, її використання є одним зі 
шляхів зменшення рівня стресу і тривожності в дітей під час воєнних подій. 

Відображено результати діагностики рівня використання гумористичної медіапродукції 
вчителями початкової школи та вихователями закладів дошкільної освіти. Визначено 
способи вдосконалення підготовки майбутніх учителів і вихователів у закладах вищої освіти 
щодо застосування гумористичної медіапродукції: форми: лекції "Проблема гумору в історії 
педагогіки", "Використання гумористичних медіазасобів для розвитку мовлення 
дошкільників", "Формування наскрізних умінь учнів початкової школи на основі аналізу медіа 
з гумористичним потенціалом", "Сміхотерапія та здоров’язбереження дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку", "Гуморотерапія в роботі з дітьми, що перебувають у кризових 
ситуаціях" під час вивчення дисциплін "Актуальні проблеми дошкільної освіти", "Організація 
ігрової діяльності дошкільників", "Вступ до педагогіки", "Педагогічні технології у початковій 
школі" тощо; методи: інтерактивні, ігрові, проєктні; засоби: візуальні (книги, періодичні 
видання), аудальні (аудіоказки та ін.), аудіовізуальні (мультиплікаційні фільми). 

Виявлено ідеї, які заслуговують на використання в закладах дошкільної освіти та 
початкових школах: формування в дітей умінь розрізняти жарти та насміхання; 
жартувати лише там, де доречно; виявляти комічне і серйозне, вигадане і реальне в 
гумористичній медіапродукції.   

 
Ключові слова: гумористична медіапродукція, медіазасоби, поліфункційні медіазасоби, 

почуття гумору, старші дошкільники, учні молодшого шкільного віку. 

 
 

Introduction of the issue. At the 
current stage, the role of media education 
constantly strengthens, the number of its 
directions, as well as the media 
competences that are formed in children 
and youth, increases. Media functions 
expands. Some of media tools perform 
several functions at the same time, for 
example, entertaining and health saving, 
motivating and educating. The object of 
research refers humorous media; the use of 
humorous media products for the 
knowledge formation, entertainment, rest 
and health improvement. 

People noticed the healing role of 
laughter in the child development a long 
time ago and reflected it in oral folk art. 
However, now a child’s sense of humor is 
being educated at a new level. In addition, 
in modern conditions, when the war has 
become a challenge for the state, the people 
and, accordingly, the students, humor is 
the factor that reduces the level of stress 

Актуальність теми. На сучасному 
етапі постійно посилюється роль 
медіаосвіти, збільшується чисельність її 
напрямів, а також 
медіакомпетентностей, які формуються в 
дітей та молоді. Розширюються функції 
медіа. Окремі з медіазасобів виконують 
водночас декілька ролей, наприклад, 
розважальну і здоров’язбережувальну, 
мотиваційну й пізнавальну. Ідеться про 
медіа гумористичного спрямування; 
використання гумористичної 
медіапродукції для формування знань, 
розваги, відпочинку та оздоровлення.  

Цілющу роль сміху в розвитку дитини 
люди помітили здавна й відобразили в 
усній народній творчості. Проте зараз на 
новому рівні відбувається виховання в 
дитини почуття гумору. Крім того, у 
сучасних умовах, коли війна стала 
викликом для держави, народу і, 
відповідно, здобувачів освіти, гумор є 
тим чинником, який зменшує рівень 
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and anxiety, and laughter therapy is an 
effective means to relieve stress. 

As it was evidenced in the presented 
research, media for entertainment 
purposes are not used enough at preschool 
educational institutions and primary 
schools. During an anonymous 
questionnaire in Google Forms (8 questions 
of open and closed type) conducted among 
kindergarten teachers and primary school 
teachers (96 participants: 64 preschool 
teachers and 32 primary school teachers) 
of Ternopil, Lviv, Khmelnytskyi regions 
(Master’s students of Ternopil Volodymyr 
Hnatiuk National Pedagogical University), it 
was found that only the half of the 
respondents use means that cause 
laughter in children, and also teach to 
distinguish between jokes and mockery; 
demonstrate the difference between 
amusing and offensive behavior. 

The classics of pedagogy (S. Rusova, 
V. Sukhomlynskyi, etc.) and modern 
scientists (A. Psatiy [9], A. Sirenko [12], 
etc.) noticed the necessity of using humor 
in the educational process a long time ago. 
P.P. Grzybowski noted that these questions 
were pondered by figures of different eras 
from antiquity to today: from Seneca to J.-
J. Rousseau; from H. Fischer to J. Korczak, 
etc. [4: 209]. More than 70 years ago, the 
classic of Ukrainian pedagogy 
V. Sukhomlynskyi wrote that "a child 
cannot live without laughter. When 
children laugh, you can’t be angry" [7: 18]. 
He saw the teacher’s task in "educating a 
sense of noble humor: the ability to 
combine joyful wonder with sympathy, 
empathy, compassion. A little person who, 
smiling, sympathizes and feels sorry, will 
never mock a person, make fun of him/her, 
when it is necessary to help" [16: 579]. 

Current state of the issue. The essence 
of the term "a sense of humor" was studied 
by V. Propp, E. Rutman, and Z. Freud, who 
saw its interconnection with the feeling of 
joy; E. de Bono equated the sense of humor 
with the creative process, during which the 
value of something is established. Humor 
as a special view of the world, a specific 
experience of the contradiction of a 
perceived object, in the aesthetic 
assessment of which the serious and the 
funny are combined with the predominance 

стресу і тривожності, а сміхотерапія – 
ефективний засіб лікування стресу. 

Як засвідчують власні наукові пошуки, 
у закладах дошкільної освіти та 
початкових школах медіа з 
розважальною метою використовуються 
недостатньо. Під час анонімного 
анкетування в Google Forms (8 запитань 
відкритого і закритого типу), 
проведеного нами серед вихователів та 
вчителів початкових шкіл (96 учасників: 
64 вихователі закладів дошкільної освіти 
та 32 учителі початкових шкіл) 
Тернопільської, Львівської, Хмельницької 
областей (магістрантів ТНПУ імені 
В. Гнатюка), з’ясовано, що лише 
половина респондентів застосовують 
засоби, що викликають сміх у дітей, а 
також навчають розрізняти жарти та 
насміхання; те, що розважає і те, що 
ображає.   

Необхідність використання гумору в 
освітньому процесі класики педагогіки 
(С. Русова, В. Сухомлинський та ін.) та 
сучасні науковці (А. Псатій [9], А. Сіренко 
[12] тощо) зауважили давно. 
П.П. Ґжибовський зазначав, що над цими 
питаннями роздумували діячі різних епох 
від античності і до сьогодні: від Сенеки 
до Ж.-Ж. Руссо; від Г. Фішера до 
Я. Корчака тощо [4: 209]. Понад 70 років 
тому класик української педагогіки 
В. Сухомлинський писав, що "дитина не 
може жити без сміху. Коли діти сміються, 
не можна сердитись" [7: 18]. Він убачав 
завдання педагога в тому, щоб 
"виховувати почуття благородного 
гумору: здатність поєднувати радісний 
подив із співчуттями, 
співпереживаннями, жалістю. Маленька 
людина, яка, усміхаючись, співчуває й 
жаліє, ніколи не буде насміхатись над 
людиною, висміювати її тоді, коли треба 
допомогти" [16: 579]. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Сутність поняття «почуття 
гумору» вивчали В. Пропп, Е. Рутман, 
З. Фрейд, які вбачали його взаємозв’язок 
із почуттям радості; Е. де Боно 
ототожнював почуття гумору з творчим 
процесом, під час якого встановлюється 
цінність чогось. Гумор як особливий 
погляд на світ, специфічне переживання 
суперечливості об’єкта, що сприймається, 
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of the positive moment in the funny, were 
considered by Montesquieu, L. Sacchetti 
and others. 

The terminological apparatus and the 
technologies of the formation of preschool 
and primary school children’s media 
literacy are the subject of research by 
K. Binytska [21], O. Dubaseniuk [3], 
T. Ivanova [21], H. Marchenko [3], 
H. Tereshchuk [18], O. Yankovych [18; 21] 
and others. However, these scientists do 
not consider the importance of humorous 
media products for increasing the 
effectiveness of educational process. 

The works of O. Kretova [6], 
O. Pysarchuk [10], A. Psatii [9], V. Sitkar 
[13], V. Chaika [10], etc. are devoted to the 
problem of using humorous media 
products. 

O. Kretova reflected the historical roots 
of the problem of using humor as a 
pedagogical tool. Its popularization in 
education took place on the background of 
the development of Humanistic Pedagogy 
and Psychology. They originate 
approximately from the 60s and 70s of the 
last century and initiate the so-called child-
centrism in education, when all attention is 
directed specifically to a child as the main 
figure of the educational process, who has 
equal rights with a teacher. That means, in 
other words, that a child from the object of 
educational influence becomes a full-
fledged subject of pedagogical 
communication and the educational 
process. Such a reorientation in pedagogy 
is primarily associated with the names of 
innovative educators, "the Sixtiers" (also 
known as Shistdesiatnyky) in pedagogy – 
Sh. Amonashvili, V. Shatalov and others 
[6]. 

However, after Sh. Amonashvili, the 
topic of humor in education was again 
forgotten for a while – in pedagogy there 
were more urgent issues that needed an 
exigent solution. 

The use of humor at preschool 
educational institutions and primary 
schools is studied by N. Havrysh [5], 
S. Kurinna [5], M. Saharda [11], 
N. Samsoniuk [11], A. Sirenko [12], 
N. Starovoitenko [14; 15] and others. In 
particular, N. Starovoitenko revealed the 
essence, structure and content of a sense 

в естетичній оцінці якого поєднується 
серйозне і смішне при перевазі 
позитивного моменту в смішному, 
розглядали Ш. Монтеск’є, Л. Саккетті та 
ін.  

Термінологічний апарат та технології 
формування медіаграмотності дітей 
дошкільного і молодшого шкільного віку 
є предметом досліджень К. Біницької 
[21], О. Дубасенюк [3], Т. Іванової [21], 
Г. Марченко [3], Г. Терещука [18], 
О. Янкович [18; 21] та ін. Проте ці 
науковці не розглядають значення 
гумористичної медіапродукції для 
підвищення ефективності освітнього 
процесу.  

Проблемі використання гумористичної 
медіапродукції присвячені праці 
О. Кретової [6], О. Писарчук [10], 
А. Псатій [9], В. Сіткаря [13], В. Чайки 
[10] тощо. 

О. Кретова відобразила історичні 
корені проблеми використання гумору як 
педагогічного засобу. Його популяризація 
в освіті відбувалася на тлі розвитку 
гуманістичної педагогіки та психології, 
які беруть свій початок приблизно із 60–
70-х років минулого століття і 
започатковують у вихованні так званий 
дитиноцентризм, коли вся увага 
спрямовується саме на вихованця як 
основну фігуру виховного процесу, що 
має рівні права з вихователем. Тобто, 
говорячи іншими словами, вихованець із 
об’єкта виховного впливу постає 
повноцінним суб’єктом педагогічного 
спілкування та освітнього процесу. Така 
переорієнтація в педагогіці пов’язується 
насамперед з іменами педагогів-
новаторів, "шістдесятників" у педагогіці – 
це Ш. Амонашвілі, В. Шаталов та інші [6]. 

Проте після Ш. Амонашвілі тема 
гумору у вихованні та навчання знову на 
деякий час була забута – у педагогіці 
знаходилися більш нагальні питання, які 
потребували свого термінового 
розв’язання. 

Використання гумору в закладах 
дошкільної освіти та початкових школах 
студіюють Н. Гавриш [5], С. Курінна [5], 
М. Сагарда [11], Н. Самсонюк [11], 
А. Сіренко [12], Н. Старовойтенко [14; 15] 
та ін. Зокрема, Н. Старовойтенко 
розкрила сутність, структуру і зміст 
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of humor in children of senior preschool 
and primary school age; substantiated the 
method of educating a sense of humor in 
older preschoolers and younger 
schoolchildren in modern conditions of 
family and social education [15: 4-5]. 
Folklore and heritage of Folk Pedagogy 
were added to the arsenal of the 
pedagogical means of education. The 
scientist collected folk humorous works for 
children, which served as a fixed content of 
education: funny riddles, proverbs, fables, 
humorous tales, poems and songs, 
holosylky [uttering certain sounds or 
phrases in the text as long as possible], 
movchalky [poems, after voicing which 
everyone falls silent], obzyvalky [name-
calling poems], myrylky [poems for 
reconcile], tongue twisters, counters, folk 
smiles, various types of games with folklore 
components – prymovlianky, etc. In her 
work, the substantiation of the expediency 
of their use in the educational process has 
been presented. As a specific means of 
influence, children’s comedy films and 
cartoons, tricks, comics, and their 
discussion gained popularity [15: 10]. 

Training the teaching staff for the use of 
humor is reflected by O. Kretova, who 
notes: "Our own teaching experience in 
higher education is also convincing: 
graduate students are practically unaware 
of the role of humor as a pedagogical tool, 
so they are unlikely to use it in their own 
pedagogical activities" [6: 2]. In addition, 
the scientist points out that these 
observations are also confirmed in the 
research of N. Starovoitenko, according to 
which the majority of teachers-
kindergarten teachers even if are aware of 
the importance of using humor as an 
effective pedagogical tool recognize their 
own unpreparedness for these activities (a 
large part of the interviewed admits that 
rarely uses humor as a means of 
influencing children or optimizing 
pedagogical communication) [6: 2]. 

Outline of unresolved issues brought 
up in the article. At the same time, the 
positive experience is insufficiently 
reflected and the ways to improve the use 
of humorous media products at preschool 
educational institutions and primary 
schools are not defined. Only isolated 

почуття гумору в дітей старшого 
дошкільного і молодшого шкільного віку; 
обґрунтувала методику виховання 
почуття гумору в старших дошкільників і 
молодших школярів у сучасних умовах 
родинно-суспільного виховання [15: 4-5]. 
До арсеналу педагогічних засобів 
виховання залучалися фольклор, 
надбання народної педагогіки. 
Науковець зібрала народні гумористичні 
твори для дітей, які виконували роль 
фіксованого змісту виховання: веселі 
загадки, прислів’я, небилиці, жартівливі 
казки, віршики і пісні, голосилки, 
мовчалки, обзивалки, мирилки, 
скоромовки, лічилки, народні усмішки, 
різні види ігор із фольклорними 
компонентами – примовлянками. У її 
роботі подано обґрунтування доцільності 
використання їх у виховному процесі. Як 
специфічні засоби впливу популярності 
набули дитячі комедійні фільми і 
мультфільми, фокуси, комікси, їхнє 
обговорення [15: 10].  

Підготовку педагогічних працівників 
до використання гумору відобразила 
О. Кретова, яка зазначає: "Наш власний 
викладацький досвід у вищій школі теж 
переконує: студенти-випускники 
практично не усвідомлюють роль гумору 
як педагогічного засобу, тому навряд чи 
будуть його використовувати у власній 
педагогічній діяльності" [6: 2]. Крім того, 
науковиця вказує, що ці спостереження 
підтверджені і в дослідженні 
Н. Старовойтенко, відповідно до якого 
більшість учителів-вихователів якщо й 
усвідомлюють важливість використання 
гумору як ефективного педагогічного 
засобу, проте визнають власну 
неготовність до цієї діяльності (значна 
частина опитаних зізнається, що рідко 
використовує гумор як засіб впливу на 
учнів чи оптимізації педагогічного 
спілкування) [6: 2]. 

Водночас недостатньо відображений 
позитивний досвід і не визначені шляхи 
поліпшення використання гумористичної 
продукції в закладах дошкільної освіти 
та початкових школах. Виявлено лише 
поодинокі розвідки, підтверджені за 
допомогою статистичних методів, 
присвячені вивченню ефективності 
гумору в освітньому процесі.  
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research, confirmed with the help of 
statistical methods, dedicated to the study 
of humor effectiveness in the educational 
process were found. 

Aim of research is to highlight the 
experience of using humorous media 
products at preschools educational 
institutions and primary schools, to 
determine the prospects for further 
improvements on its application. 

Results and discussion. The need for 
the formation of key competencies for life in 
preschoolers and primary school students 
prompts kindergarten teachers and 
teachers to study and fulfill the 
requirements of preschool and primary 
education standards. These documents 
provide for continuity between preschool 
and primary education. It is also traced 
through the formation of cross-cutting 
skills that are common to preschool and 
primary education: to show creativity and 
initiative, to manage emotions, to express 
and justify one’s own opinion, to think 
critically, to make decisions, to solve 
problems and to cooperate in a team. 

The analysis of legislative acts, 
programs, preschool and primary 
education standards [1; 2] confirms the 
presence of a large number of results that 
must be demonstrated by a preschool and 
primary school student. Among them, 
having a sense of humor is not indicated, 
therefore, its formation is often not paid 
attention to. Instead, there are many 
serious requirements. At the same time, 
touching on the humor problems and other 
problems important for preschool and 
primary education is indirectly monitored. 
For example, the personal competence of a 
preschooler – that is optimistic feelings [1: 
7].  

M. Habliani, describing the experience of 
using humorous works of art to develop the 
communicative competence of 
preschoolers, singled out the following 
functions of these works: to develop 
children’s logical thinking, auditory 
imagination; phonemic hearing, a sense of 
humor; coherent explanatory speech; 
mental operations (analysis, synthesis); 
children’s attention and imagination, 
thinking, memory, speech, voluntary 
attention, creative imagination, positive 

Мета: висвітлити досвід використання 
гумористичної медіапродукції в закладах 
дошкільної освіти і початкових школах 
та визначити перспективи 
вдосконалення роботи з її застосування.  

Виклад основного матеріалу. 
Необхідність формування ключових 
компетентностей для життя в 
дошкільників та учнів молодшого 
шкільного віку спонукає вихователів і 
вчителів до вивчення й виконання вимог 
стандартів дошкільної та початкової 
освіти. У цих документах передбачено 
дотримання наступності між дошкільною 
та початковою освітою. Вона 
простежується й через формування 
наскрізних умінь, що є спільними для 
дошкільної та початкової освіти: 
виявляти творчість та ініціативність, 
керувати емоціями, висловлювати та 
обґрунтовувати власну думку, критично 
мислити, ухвалювати рішення, 
розв’язувати проблеми та співпрацювати 
в колективі.  

Аналіз законодавчих актів, програм, 
стандартів дошкільної та початкової 
освіти [1; 2] засвідчує наявність великої 
кількості результатів, що має 
продемонструвати здобувач освіти. 
Серед них не зазначено володіння 
почуттям гумору, тому часто його 
формуванню не приділяють уваги. Є 
багато серйозних вимог. Водночас 
побічно відстежуються дотичність 
проблем гумору та інших важливих для 
дошкілля і початкової школи проблем. 
Наприклад, особистісна компетентність 
дошкільника – це оптимістичні 
переживання [1: 7].  

М. Габліані, описуючи досвід 
використання гумористичних художніх 
творів для розвитку комунікативної 
компетентності дошкільників, виділила 
такі їхні функції: розвинути в дітей 
логічне мислення, слухову уяву; 
фонематичний слух, почуття гумору; 
зв’язне пояснювальне мовлення; розумові 
операції (аналіз, синтез); увагу та 
уявлення дітей, мислення, пам’ять, 
мовлення, довільну увагу, творчу уяву, 
позитивну навчальну мотивацію, 
винахідницькі здібності, уміння до 
творчих роздумів та ін. [12: 13-14].  

Незважаючи на виявлену в 
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learning motivation, inventive abilities, 
ability to creative thinking, etc. [12: 13-14]. 

Despite the problem of insufficient 
attention to the development of a sense of 
humor in children, identified in the literary 
sources, the lack of media that provokes 
children’s laughter, positive experience at 
preschool educational institutions and 
primary schools is also reflected. 

For example, back in 1991, M. Saharda 
and N. Samsoniuk [12] covered the 
experience of using V. Verhovynets’ book at 
a kindergarten. He studied the peculiarities 
of Ukrainian Folk Pedagogy, in particular, 
its huge folklore potential for the formation 
of a happy, full-fledged, healthy child in 
soul and body. In the collection "Pro 
rukhlyvi ihry zi spivamy" [About Moving 
Games with Songs], V. Verhovynets argued 
that joy, laughter, and a game were the 
main things in the educational process, in 
the organization of a healthy lifestyle for 
children [20: 3-6]. 

N. Baida, a kindergarten teacher at the 
preschool educational institution No. 17 of 
the Smila City Council of the Cherkasy 
Region, having realized the protective 
function of humorous works to increase the 
vitality of the body, their role in the speech 
development, setting children in a cheerful 
mood, unobtrusive instructions, writes 
humorous poems for preschoolers and 
primary school students by herself [12: 6]. 

O. Herasymenko, a kindergarten teacher 
at the preschool educational institution the 
nursery-kindergarten of the combined type 
No. 7 in Uman, Cherkasy region, uses 
fables, primarily by L. Hlibov, in the 
educational process. By reading fables, the 
kindergarten teacher believes, you can 
cultivate in children the framework of 
moral guide. These works are imbued with 
goodness and fairy tales [12: 20-21]. 

V. Hryhorash, a kindergarten teacher at 
the "Golden Fish" preschool educational 
institution (nursery-kindergarten) of the 
Monastyryshche City Council of the 
Cherkasy region, uses the poetry of the 
unsurpassed master of humor Hrytsko 
Boiko. The poet, like no one else, was able 
not only to entertain young readers, but 
also to wittily and shamelessly show the 
most diverse defects of the children’s 
character with warmth and kind humor 

літературних джерелах проблему 
недостатньої уваги до розвитку почуття 
гумору в дітей, нестачу медіа, що 
викликають дитячий сміх, у закладах 
дошкільної освіти та початкових школах 
відображено й позитивний досвід. 

Наприклад, ще в 1991 р. М. Сагарда, 
Н. Самсонюк [11] висвітлили досвід 
використання книги В. Верховинець у 
дитячому садку. Він вивчав особливості 
української народної педагогіки, зокрема 
її величезний фольклорний потенціал 
щодо формування щасливої, повноцінної, 
здорової душею й тілом дитини. У збірці 
"Про рухливі ігри зі співами" 
В. Верховинець зазначав, що радість, 
сміх, гра є головними у виховному 
процесі, в організації здорового способу 
життя малечі [20: 3-6].  

Н. Байда, вихователь закладу 
дошкільної освіти № 17 Смілянської 
міської ради Черкаської області, 
усвідомивши захисну функцію 
жартівливих творів для підвищення 
життєвих сил організму, їхню роль для 
розвитку мовлення, налаштовування 
вихованців на веселий настрій, 
ненав’язливого повчання дітей, сама 
пише гумористичні вірші для дошкільнят 
та учнів молодшого шкільного віку 
[12: 6].  

О. Герасименко, вихователь 
дошкільного навчального закладу ясла-
садок комбінованого типу № 7 м. Умані 
Черкаської області, в освітньому процесі 
використовує байки, передусім 
Л. Глібова. Читаючи байки, уважає 
педагог, можна прищепити дітям основи 
правильних життєвих принципів. Ці 
твори просякнуті добром і казкою [12: 
20-21].  

В. Григораш, вихователь дошкільного 
навчального закладу (ясла-садок) "Золота 
рибка" Монастирищенської міської ради 
Черкаської області, використовує поезії 
неперевершеного майстра гумору 
Грицька Бойка. Поет, як ніхто інший, 
умів не просто розважати молодих 
читачів, а й із теплим, добрим гумором 
дотепно й незлобливо показати 
найрізноманітніші вади дитячого 
характеру [4: 28].  

Н. Флорінська, Т. Гриценко, вихователі 
дошкільного навчального закладу  ясла-
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[12: 28]. 
N. Florinska, T. Hrytsenko, the 

kindergarten teachers at the preschool 
educational institution the nursery-
kindergarten No. 25 in Uman, Cherkasy 
region, noted that educating a sense of 
humor should be the task not only of the 
preschool educational institution, but also 
of the family. In their opinion, "to form a 
sense of humor from childhood is to 
prepare a child for life, for a dignified 
struggle with trials and difficulties. [Adults] 
Make a child laugh not only for fun. It is 
done in order to educate in a child a sense 
of humor – a precious quality that, when 
the child grows up, will increase his/her 
resistance to any adverse environment and 
will place his/her high above trifles and 
quarrels" [12: 31]. It is rightly believed that 
exactly humor is often the shortest 
distance from the kindergarten teacher’s 
idea to the child’s consciousness. 

Also, N. Florinska, T. Hrytsenko use 
different forms and methods of work in 
practical activities to form a sense of 
humor in children, both at classes and 
during the day, during various routine 
moments. They pay special attention to 
familiarizing children with prose and poetic 
humorous works of Ukrainian and foreign 
poets and writers. The work of such writers 
as H. Boyko, P. Voronko, P. Hlazovyi, Ostap 
Vyshnia, H. Khymych, M. Stelmakh and 
many others is invaluable [12: 31]. 

At the kindergarten No. 25 in Uman, 
children have the opportunity to look at 
artistic postcards and funny pictures on 
their own. During the story role-playing 
games "The Store", "The Supermarket", "The 
Model Agency", "The Advertising Agency" and 
games according to the socio-economic 
program "Aflatot", the kindergarten teachers 
use pictures, toy money with humorous 
images. Children choose this money and can 
also create them by themselves. It develops 
imagination, creative abilities and improves 
the children’s mood. During the 
entertainment events and dramatizations, 
the kindergarten teachers use musical and 
humorous games. These fun games put 
everyone in a good mood. The most favorite 
musical and humorous games of children, 
according to the kindergarten teachers, are 
the following: "Guess the Melody", "The Best 

садок № 25 м. Умані Черкаської області, 
зауважили, що виховання почуття 
гумору має бути завданням не тільки 
дошкільного закладу, а й сім’ї. На їхню 
думку, "формувати почуття гумору з 
дитинства – це підготовка дитини до 
життя, до гідної боротьбі з 
випробуваннями і труднощами. Смішать 
дитину не тільки для веселощів. Смішать 
для того, щоб виховати в неї почуття 
гумору – дорогоцінну якість, яка, коли 
дитина підросте, збільшить її опір будь-
якого несприятливого середовища і 
поставить її високо над дрібницями і 
сварками" [12: 31]. Справедливо 
вважають, що нерідко саме гумор є 
найкоротшою відстанню від ідеї 
вихователя до свідомості вихованця.  

Також Н. Флорінська, Т. Гриценко для 
формування почуття гумору в дітей у 
практичній діяльності використовують 
різні форми та методи роботи як на 
заняттях, так і протягом дня, під час 
проведення різних режимних моментів. 
Особливу увагу вони звертають на 
ознайомлення дітей із прозовими та 
поетичними гумористичними творами 
українських та зарубіжних поетів та 
письменників. Неоціненною є творчість 
таких письменників, як Г. Бойко, 
П. Воронько, П. Глазовий, Остап Вишня, 
Г. Химич, М. Стельмах та багатьох 
інших [12: 31].  

У дитячому садку № 25 м. Умані діти 
мають можливість самостійно розглядати 
художні листівки і картинки 
жартівливого змісту. Під час проведення 
сюжетно-рольових ігор "Магазин", 
"Супермаркет", "Модельне агентство", 
"Рекламне агентство" та ігор за 
соціально-економічною програмою 
"Афлатот" вихователі використовують 
картинки, гроші з гумористичними 
зображеннями, і діти самі вибирають їх, 
а також самі можуть їх створювати. Це 
розвиває фантазію, творчі здібності та 
викликає покращення настрою дітей. Під 
час проведення розважальних заходів та 
драматизацій вихователі використовують 
музично-гумористичні ігри. Ці веселі ігри 
всім покращують настрій. 
Найулюбленішими музично-
гумористичними іграми дітей, як 
стверджують вихователі, є такі: "Вгадай 
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Video Clip", "Dance Number", "Musicians", 
"Musical Comedy", "The Best Voice", 
"Musical Round Dance". Children change 
into clothes for the performance, they can 
choose a wig, a microphone, there is a large 
set of modern and classical music discs [12: 
33]. 

L. Chorna, a kindergarten teacher at the 
"Kalynka" Tsvitkiv preschool educational 
institution (kindergarten) of the Horodyshche 
District Council, uses humorous works for 
children, in particular by the following 
authors: S. Rudanskyi, Ostap Vyshnia, 
P. Hlazovyi, P. Kliuchyna, Ye. Dudar, 
O. Chornohuz, P. Voronko, L. Kostenko, 
Ye. Hutsalo, H. Boiko, T. Kolomiets, 
B. Stelmakh, M. Stelmakh, I. Sichovyk, 
M. Petrenko and many others – for the 
speech development, entertainment, moral 
and ethical education. In addition, thanks to 
humorous works, children get to know the 
centuries-old folk culture of laughter and 
learn to find strength to overcome various life 
problems [12: 153]. 

In her work with preschoolers, L. Chorna 
tries to use various works of humorous 
literature – jokes, humorous tales, joke 
poems, proverbs and sayings. So that the 
children can better understand the funny, 
she shows the reaction to it using her own 
example. Then she teaches them the ability 
to use jokes in some difficult situation, so 
that they can react optimistically to the 
problem and consciously solve it, but not see 
only the negative in difficulties. She uses 
genres of laughter culture not only at 
classes, but also in various other situations. 
Due to jokes, the tension in a negative 
situation is immediately relieved and a 
friendly and positive atmosphere, an 
optimistic perspective on life is formed [12: 
153]. 

So, educational institutions have 
accumulated positive experience in 
educating a sense of humor in children. 
However, there are not enough scientific 
sources devoted to the use of humorous 
media products in education, in particular, 
at preschool educational institutions and 
primary schools. 

The theoretical aspects of the use of media 
with humorous potential are also 
insufficiently substantiated. There are 
several classifications of media tools, in 

мелодію", "Найкращий відеокліп", 
"Танцювальний номер", "Музиканти", 
"Музична комедія", "Кращий голос", 
"Музичний хоровод". Діти 
переодягаються в одяг для виступу,  
можуть вибрати перуку, мікрофон, є 
велика підбірка дисків сучасної та 
класичної музики [12: 33].  

Л. Чорна, вихователь Цвітківського 
дошкільного навчального закладу 
(дитячий садок) "Калинка" 
Городищенської районної ради, 
використовує гумористичні твори для 
дітей, зокрема таких авторів: 
С. Руданський, Остап Вишня, 
П. Глазовий, П. Ключина, Є. Дудар, 
О. Чорногуз, П. Воронько, Л. Костенко, 
Є. Гуцало, Г. Бойко, Т. Коломієць, 
Б. Стельмах, М. Стельмах, І. Січовик, 
М. Петренко та багатьох інших – для 
розвитку мовлення, розваги, морально-
етичного виховання. Окрім того, завдяки 
гумористичним творам діти пізнають 
багатовікову народну сміхову культуру та 
вчаться знаходити сили для подолання 
різних життєвих проблем [12: 153].  

У роботі з дошкільниками Л. Чорна 
намагається використовувати різні твори 
сміхової літератури – жарти, жартівливі 
казки, вірші-жарти, прислів’я та 
приказки. Щоб краще могли зрозуміти 
смішне, вона показує дітям реакцію на 
це на власному прикладі. Потім навчає їх 
умінню застосовувати жарти в якійсь 
складній ситуації, щоб вони могли 
оптимістично реагувати на проблему і 
свідомо її вирішувати, а не бачити в 
труднощах лише негатив. Вона 
застосовує жанри сміхової культури не 
лише на заняттях, а й у різних інших 
ситуаціях. Завдяки жарту одразу ж 
знімається напруження в негативній 
ситуації та створюється дружна і 
позитивна атмосфера, формується 
оптимістичний погляд на життя [12: 153]. 

Отже, у закладах освіти накопичений 
позитивний досвід виховання почуття 
гумору в дітей. Проте наукових джерел, 
присвячених використанню в освіті, 
зокрема в закладах дошкільної освіти та 
початкових школах, гумористичної 
медіапродукції, є недостатньо.  

Недостатньо обґрунтовані й теоретичні 
аспекти застосування медіазасобів із 
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particular, their division into visual, audial, 
and audiovisual is widespread. It is also 
worth classifying media tools into 
monofunctional (perform one or two 
functions) and multifunctional (perform 
many functions). 

At preschool educational institutions and 
primary schools, it is necessary to increase 
exactly multifunctional media tools with 
humorous potential (books with stories, fairy 
tales, oral folk works of a humorous nature – 
visual media tools; audio fairy tales – audial 
media tools, etc.), which are the source of 
information, creative ideas, stimulate the 
development of mental functions, including 
motivation to study, contribute to national-
patriotic, moral-ethical education, and 
children’s health saving at the same time. 
These media tools also perform an integrative 
function, which consists in using them to 
realize several goals, harmonizing these goals 
among themselves, because they teach 
children how to live, how to solve problems, 
motivate children to study, educate and 
develop, etc. at the same time. And the way 
of perceiving humorous works can be the 
basis of pedagogical diagnostics. 

However, media products with humorous 
potential are often underestimated by 
parents, teachers, and educators, as state 
standards and curricula emphasize mastery 
of key competencies for life, cross-cutting 
skills. However, you often cannot master 
them without humor. Moreover, humor helps 
to improve the quality of education. 

The research by A. Ziv, who studied the 
impact of a humorous presentation of the 
lecture material on the students’ academic 
progress during the semester, showed that 
the participants in the group who listened to 
the humorous course got higher average 
grades [9: 33]. Similar conclusions were 
made in the study of P. Neff, J.-M. Deweale 
[8], who found that humor improved the 
atmosphere and reduced anxiety level. 
However, R. Taleb, H. Itani, and others [17] 
stress that jokes should be appropriate. 
Their research showed that mockery, 
sarcasm, humor that is not related to the 
course is considered inappropriate by 
students. Inappropriate humor distracts 
attention and disrupts the formal 
atmosphere.  

Based on the analysis of the scientific 

гумористичним потенціалом. Є декілька 
класифікацій медіазасобів, зокрема 
поширений поділ їх на візуальні, аудальні 
та аудіовізувальні. Варто також 
класифікувати медіазасоби на 
монофункційні (виконують одну-дві 
функції) та поліфункційні (виконують 
багато функцій). 

У закладах дошкільної освіти та 
початкових школах необхідно 
нарощувати саме поліфункційні 
медіазасоби з гумористичним 
потенціалом (книги з оповіданнями, 
казками, усною народною творчістю 
гумористичного характеру – візуальні 
медіазасоби; аудіоказки – аудальні 
медіазасоби тощо), які водночас є 
джерелом інформації, креативних ідей, 
стимулюють розвиток психічних 
функцій, зокрема й мотивації до 
навчання, сприяють національно-
патріотичному, морально-етичному 
вихованню, здоров’язбереженню дітей. 
Ці медіазасоби виконують також 
інтегративну функцію, що полягає у 
використанні їх для реалізації декількох 
цілей, гармонізації їх між собою, адже 
водночас навчають дітей, як жити, як 
вирішувати проблеми, мотивують до 
навчання, виховують і розвивають тощо. 
А спосіб сприймання гумористичних 
творів може бути покладений в основу 
педагогічної діагностики.   

Однак медіапродукція з 
гумористичним потенціалом часто 
недооцінена батьками й педагогічними 
працівниками, оскільки в державних 
стандартах, навчальних програмах 
акцент зроблено на опануванні ключових 
компетентностей для життя, наскрізних 
умінь. Проте без гумору часто ними не 
оволодієш. Більше того, гумор сприяє 
поліпшенню якості освіти. 

Дослідження А. Зіва, який вивчав 
вплив гумористичного викладу матеріалу 
лекцій на успішність студентів протягом 
семестру, засвідчили, що учасники в 
групі, які слухали гумористичний курс, 
отримали вищі середні оцінки [9: 33]. 
Схожі висновки зроблені і в дослідженні 
П. Неффа, Ж.-М. Деваеля [8], які 
з’ясували, що гумор покращує атмосферу 
та зменшує рівень тривожності. Проте 
Р. Талеб, Г. Ітані та ін. [17] наголошують, 
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sources and our own empirical research, we 
can make an assumption that the use of the 
humorous media products potential, training 
of future kindergarten teachers and primary 
school teachers for this work are often 
underestimated and are not a priority 
direction of modern scientific research. 

In order to confirm or refute this 
assumption, we conducted research among 
kindergarten teachers and primary school 
teachers of Ternopil, Lviv, and Khmelnytskyi 
regions (Master’s students of Ternopil 
Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical 
University). 96 respondents (64 kindergarten 
teachers and 32 primary school teachers) 
took part in the survey (anonymous 
questionnaire). 8 questions of open and 
closed type were proposed. 

More than the half of participants of the 
survey (54.1% of respondents) answered 
affirmatively to the question "Do you form 
children’s ideas about humor and everything 
related to it?" At the same time, 20 
kindergarten teachers (31.2% of interviewed 
kindergarten teachers) and 24 primary 
school teachers (75% of interviewed primary 
school teachers) gave a negative answer. 
Kindergarten teachers noted the following 
forms and methods of educating a sense of 
humor in children: reading humorous 
stories, anecdotes, fables, proverbs, sayings 
(folk humor) with further discussion; 
learning of potishky [short songs or poems 
with a humorous, joking content of a game 
orientation], myrylky [poems for reconcile] by 
heart; the use of funny poems (veselynky), 
sometimes in a distorted form, songs, funny 
words; conversations on the topics of how 
you can joke and how you shouldn’t, etc.; 
reading and acting out humorous poems, 
stories; elements of storytelling, when 
children create funny endings to fairy tales; 
discussion of funny pictures that often have 
inconsistencies; organization of moments of 
humor, various festivals of laughter, comedy 
parties. At the same time, it is important to 
teach children to understand the funny in 
literary works and images, to show ways to 
adequately respond to jokes, to encourage 
children to make compatible jokes.  

Primary school teachers skipped this and 
other questions that required an extended 
answer. 

Preschool teachers indicated that they 

що жарти мають бути доречними. Їхнє 
дослідження засвідчило, що глузування, 
сарказм, гумор, який не має відношення 
до курсу, студенти вважають як 
недоречні. Недоречний гумор відволікає 
увагу і порушує офіційну атмосферу. 

На основі аналізу наукових джерел, 
власних емпіричних досліджень, можемо 
зробити припущення, що використання 
потенціалу гумористичної 
медіапродукції, підготовка майбутніх 
вихователів та вчителів початкової 
школи до цієї роботи часто недооцінені й 
не є пріоритетним напрямом сучасних 
наукових пошуків.  

Для того щоб підтвердити чи 
спростувати це припущення, ми провели 
дослідження серед вихователів та 
вчителів початкових шкіл Тернопільської, 
Львівської, Хмельницької областей 
(магістрантів ТНПУ імені В. Гнатюка). 
В анкетуванні взяли участь 96 
респондентів (64 вихователі закладів 
дошкільної освіти та 32 учителі 
початкових шкіл). Було запропоновано 
8 запитань відкритого і закритого типу.  

На запитання "Чи формуєте уявлення 
дітей про гумор і все, що з ним 
пов’язано?" ствердно відповіли 52 
респонденти (54,1% опитаних). При 
чому, негативну відповідь дали 20 
вихователів закладів дошкільної освіти 
(31,2% опитаних вихователів) і 24 учителі 
початкових шкіл (75% опитаних 
учителів). Вихователі серед форм і 
методів виховання почуття гумору в 
дітей зазначали такі: читання гуморесок, 
анекдотів, небилиць, прислів’їв, приказок 
(народного гумору) із подальшим 
обговоренням; вивчення потішок, 
мирилок тощо; використання веселих 
віршів (веселинок), інколи в перекрученій 
формі, пісень, кумедних слів; бесіди на 
теми, як можна жартувати, а як не слід, 
тощо; читання і розігрування 
жартівливих віршів, оповідань; елементи 
сторітелінгу, коли діти придумують веселі 
кінцівки до казок; обговорення смішних 
картинок, які часто мають 
невідповідності; організація хвилинок 
гумору, різноманітних свят сміху, 
гуморин. Важливо при цьому вчити дітей 
розуміти смішне в літературних творах 
та зображеннях, показати способи 
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form preschoolers’ ideas about humor in 
game activities, during integrated classes, 
speech development, physical education, 
during fun hour with the use of musical 
accompaniment and visual arts. 

It is worth noting that in work with 
children, kindergarten teachers use many 
different humorous books – visual media 
tools. Respondents, in particular, named the 
following: fables by L. Hlibov, humorous 
stories by Ostap Vyshnia, "Chudernatski 
virchi" [Strange Poems] and "Limeryky" 
[Limericks] by Sashko Dermanskyi, 
"Smishinky-Veselynky" by Hrytsko Boiko, 
"Shchob ditkam bulo veselo" [Let the 
Children Have Fun], the collection "Makivka" 
[Poppyhead], "Ivanna i vanna" [Ivanna and 
the Bath] by Olesia Mamchych, "Khto zh 
pytatyme kota?" [Who Will Ask the Cat?] by 
Annett Herioh, "Dyvni liudy" [Strange People] 
by Artem Chapai, "Virshaky-rozbyshaky" by 
Anatolii Kostetskyi, "Nechui Nevmyrushchyi" 
by Oleksandra Orlova, etc. 

The spectrum of using Ukrainian folklore 
with the elements of humor is also wide. 
These are proverbs, sayings, fables, folk 
tales, legends, stories, songs (for example, 
"Hrytsiu, Hrytsiu, do roboty" [Hrytsiu, 
Hrytsiu, Go to Work]), jokes, ditties, potishky 
[short songs or poems with a humorous, 
joking content of a game orientation], 
myrylky [poems for reconcile], drazhnylky 
[poems for teasing], etc. It should be 
emphasized that the texts of these folklore 
genres are mostly printed in books and 
magazines, which are the visual media tools. 
If it is possible to listen to audio recordings of 
these genres, then such media tools are 
audial. 

Kindergarten teachers also named the 
humorous cartoons (audiovisual media tools) 
that they use in work with children: "Khodyt 
harbuz po horodu" [Pumpkin Walks in the 
Garden], "Yak kozaky u futbol hraly" [How 
the Cossacks Played Football], "Lezhen", 
"Kop and Shtyk", "Istoriia odnoho 
porosiatka" [The Story of One Piglet], 
"Litachok Lip" [Lip the Airplane], "Pryhody 
Kotyhoroshka ta yoho druziv" [The 
Adventures of Kotyhoroshko and His 
Friends], "Svynka Peppa" [Peppa Pig], 
"Kapryz" [Whim], etc. The respondents noted 
the following cartoons that are used during 
the exercises: "A Ram-Zam-Zam", "Bulka" 

адекватного реагування на жарти, 
заохочувати дітей до сумісних жартів.  

Учителі початкових шкіл це та інші 
запитання, які передбачали розгорнуту 
відповідь, пропускали. 

Вихователі вказали, що формують 
уявлення дошкільників про гумористичне 
в ігровій діяльності, під час інтегрованих 
занять, розвитку мовлення, фізкультури, 
на веселій годині з використанням 
музичного супроводу та засобів 
образотворчого мистецтва. 

Варто відзначити, що в роботі з дітьми 
вихователі використовують багато 
різноманітних гумористичних книг – 
візуальних медіазасобів. Респонденти, 
зокрема, назвали такі: байки Л. Глібова, 
гуморески Остапа Вишні, "Чудернацькі 
вірші" та "Лімерики" Сашка 
Дерманського, "Смішинки-веселинки" 
Грицька Бойка, "Щоб діткам було весело", 
збірка "Маківка", "Іванна і ванна" Олесі 
Мамчич, "Хто ж питатиме кота? " Аннетт 
Герйог, "Дивні люди" Артема Чапая, 
"Віршаки-розбишаки" Анатолія 
Костецького, "Нечуй Невмирущий" 
Олександри Орлової тощо. 

Широким є і спектр використання 
українського фольклору з елементами 
гумору. Це прислів’я, приказки, байки, 
народні казки, легенди, оповідання, пісні 
(наприклад "Грицю, Грицю, до роботи"), 
жарти, частівки, потішки, мирилки, 
дражнилки тощо. Необхідно наголосити, 
що тексти цих фольклорних жанрів 
надруковані здебільшого в книжках, 
журналах, що є візуальними 
медіазасобами. Якщо ж є можливість 
прослухати аудіозаписи цих жанрів, то 
такі медіазасоби є аудальними. 

Також вихователі назвали і 
гумористичні мультиплікаційні фільми 
(аудіовізуальні медіазасоби), які 
використовують у роботі з дітьми: 
"Ходить гарбуз по городу", "Як козаки у 
футбол грали", "Лежень", "Коп і Штик", 
"Історія одного поросятка", "Літачок Ліп", 
"Пригоди Котигорошка та його друзів", 
"Свинка Пеппа", "Каприз" та ін. 
Респонденти відзначили такі 
мультфільми, які використовують під час 
руханок: "А Рам-Зам-Зам", "Булька", 
"Киця Кицюня", «Корова Кльова» тощо. 
Варто наголосити, що цікавим 
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[Bubble], "Kytsia Kytsiunia" [Cat-Pussycat], 
"Korova Kliova" [The Cool Cow], etc. It is 
worth emphasizing that the "Z liuboviu do 
ditei" [With Love for Children] YouTube 
channel is an interesting media resource 
with high-quality content. This is an original 
Ukrainian-language project for children, 
which contains funny children’s songs, 
interesting alphabets, exercises, educational 
videos and cartoons. As evidenced by the 
results of the survey, kindergarten teachers 
often use this YouTube channel. 

More than the half of respondents (53.1%) 
answered affirmatively to the question "Do 
you teach children to distinguish between 
humorous and serious, comic and sarcastic, 
sincere laughter and mockery?" At the same 
time, it is this activity that needs to be 
strengthened, because an unsuccessful joke 
or teasing can be the elements of bullying. 
The surveyed teachers and kindergarten 
teachers noted that they explain to children 
about the possibility of insulting friends by 
taunting. 

The survey results proved that the 
formation of children’s ideas about humor 
and everything related to it is not carried out 
systematically (only almost the half (54.1%) 
of the interviewed kindergarten teachers and 
primary school teachers gave an affirmative 
answer). Moreover, the majority of 
interviewed teachers (75% of 32 participants-
teachers) answered that they did not conduct 
similar activities. However, we believe that 
ideas about humor at a primary school are 
formed in the lessons and in extracurricular 
activities, so teachers do not single out this 
activity as purposeful. 

Respondents mention that the 
development of the ability to understand 
jokes, in particular in the media tools, to 
respond adequately to them, to joke in 
general, but not to offend others, is 
important in the process of forming the ideas 
about humor and everything related to it. 
After all, teasing can become an element of 
bullying, not only in a primary school age, 
but also in a preschool age. 

Kindergarten teachers identified a large 
number of visual and audiovisual media 
tools that are used in their work to form the 
ideas about humor and everything related to 
it. Primary school teachers skipped 
questions that required an extended answer. 

медіаресурсом із якісним контентом є 
ютуб-канал «З любов’ю до дітей». Це 
оригінальний українськомовний проєкт 
для дітей, де розміщені веселі дитячі 
пісні, цікаві абетки, руханки, 
розвивальні відео та мультики. Як 
засвідчують результати опитування, 
вихователі часто використовують цей 
ютуб-канал. 

На запитання «Чи навчаєте дітей 
розрізняти гумористичне й серйозне, 
комічне й саркастичне, щирий сміх та 
насміхання?» ствердно відповів 
51 респондент (53,1%). Водночас саме цю 
діяльність необхідно посилити, адже 
невдалий жарт чи кепкування можуть 
бути елементами булінгу. Анкетовані 
вчителі й вихователі зазначили, що 
пояснюють дітям про можливість 
образити друзів насміханням. 

Результати анкетування засвідчили, 
формування уявлень дітей про гумор і 
все, що з ним пов’язано, не здійснюється 
систематично (лише майже половина 
(54,1 %) опитаних педагогів закладів 
дошкільної освіти та початкових шкіл 
дали ствердну відповідь). При чому 
більшість опитаних учителів (75% від 32 
учасників-учителів) відповіли, що не 
здійснюють такої діяльності. Проте 
вважаємо, що уявлення про гумор у 
початковій школі формуються на уроках 
та в позаурочній діяльності, тому 
педагоги не виокремлюють цю діяльність 
як цілеспрямовану. 

Важливим у процесі формування 
уявлень про гумор і все, що з ним 
пов’язано, респонденти називають 
розвиток умінь розуміти жарти, зокрема 
і в медіазасобах, адекватно реагувати на 
них, жартувати загалом, але не  
ображати інших. Адже насміхання може 
стати елементом булінгу не лише в 
початковій школі, але вже й у дошкіллі.  

Вихователі назвали велику кількість 
візуальних та аудіовізуальних 
медіазасобів, які використовують для 
формування уявлень про гумор і все, що 
з ним пов’язано. Учителі початкових шкіл 
запитання, які передбачали розгорнуту 
відповідь, пропускали. 

Результати наших досліджень 
співзвучні з висновками Г. Васяновича, 
Л. Герганова, Т. Бешок [19], які з’ясували, 
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The results of our research are consonant 
with the conclusions of H. Vasianovych, 
L. Herhanov, T. Beshok, [19], who found out 
that teachers do not sufficiently implement 
media education technologies at primary 
schools and have a low level of media 
literacy. 

Our scientific research, joint work with 
Master’s students made it possible to come 
to the conclusion about the need to include 
topics about the use of media tools with 
humorous potential in the content of a 
number of educational disciplines: "Actual 
problems of preschool education", "The 
history of preschool pedagogy", "Organization 
of preschoolers game activities", 
"Introduction to pedagogy", "Pedagogical 
technologies at primary school", etc. In 
particular, the students were interested in 
the following lectures: "The problem of 
humor in the history of pedagogy", "Using 
humorous media tools for the preschoolers 
speech development", "Formation of 
transition skills of primary school students 
by means analysis of media with humorous 
potential", "Laughter therapy and health 
saving of preschool and primary school age 
children", "Humor therapy in work with 
children in crisis situations". The study of 
humor problems was based on the 
implementation of a number of methods 
(interactive, project), means of education 
(visual (books, periodicals), audial (audio 
fairy tales, etc.), audiovisual (cartoons)) with 
humorous potential. 

Conclusions and research perspectives. 
In the conditions of the media education 
actualization, increased interest to the 
traditions of the Ukrainian people, the 
growth of psychological tension in the 
society, the discovery of new threats to 
health, especially of preschool and primary 
school age children, the interest of teachers 
and scientists in the problem of using 
humorous media products is increasing. The 
application of these products is considered to 
reduce the level of stress and anxiety in 
children during wartime events. Humorous 
media products are the multifunctional 
media tools: at preschool educational 
institutions and primary schools, they are 
used for the development of learning 
motivation, thinking, imagination, creativity 
and communication skills in children. They 

що педагоги недостатньо впроваджують 
медіаосвітні технології в початкових 
школах і мають низький рівень 
медіаграмотності. 

Наші наукові пошуки, спільна робота 
зі студентами магістратури дали змогу 
дійти висновку про необхідність 
включення тем про використання 
медіазасобів із гумористичним 
потенціалом до змісту низки навчальних 
дисциплін: "Актуальні проблеми 
дошкільної освіти", "Історія дошкільної 
педагогіки», "Організація ігрової 
діяльності дошкільників"; "Вступ до 
педагогіки", "Педагогічні технології у 
початковій школі" тощо. Зокрема, у 
студентів викликали інтерес такі лекції: 
"Проблема гумору в історії педагогіки", 
"Використання гумористичних медіа для 
розвитку мовлення дошкільників», 
"Формування наскрізних умінь учнів 
початкової школи на основі аналізу 
гумористичних медіа", "Сміхотерапія та 
здоров’язбереження дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку", 
"Гуморотерапія в роботі з дітьми, що 
перебувають у кризових ситуаціях". 
Вивчення проблем гумору відбувалося на 
основі реалізації низки методів 
(інтерактивних, проєктних), засобів 
(візуальних (книги, періодичні видання), 
аудальних (аудіоказки та ін.), 
аудіовізуальних (мультиплікаційні 
фільми)) з гумористичним потенціалом.  

Висновки з даного дослідження і 
перспективи подальших розвідок. В 
умовах актуалізації медіаосвіти, 
посиленого зацікавлення традиціями 
українського народу, зростання 
психологічної напруги в суспільстві, 
виявлення все нових загроз для здоров’я, 
особливо дітей дошкільного та молодшого 
шкільного віку, посилюється інтерес 
педагогів до проблеми застосування 
гумористичної медіапродукції. Її 
використання є одним із шляхів 
зменшення рівня стресу і тривожності у 
дітей під час воєнних подій. 
Гумористична медіапродукція є 
поліфункційним медіазасобом: у 
закладах дошкільної освіти та 
початкових школах застосовується для 
розвитку мотивації, мислення, уяви, 
креативності, комунікативної 
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are valuable in organization of leisure time, 
national-patriotic and moral education, 
health saving, pedagogical diagnostics, as 
well as prevention of aggressive behavior. 

However, humorous media products are 
still insufficiently used in the educational 
process of preschool educational institutions 
and primary schools. The results of the 
survey demonstrated that only the half 
(54.1%) of the interviewed kindergarten 
teachers and primary school teachers formed 
the children’s ideas about humor and 
everything related to it. 

To improve the readiness of future 
kindergarten and teachers to use humorous 
media production, the following forms of 
education are effective: lectures devoted to 
the use of humorous media products; 
methods (interactive, game, project); visual, 
audial, and audiovisual means with 
humorous potential. 

The ideas worth to be used at preschool 
educational institutions and primary schools 
refer to formation of children’s ability to 
distinguish between jokes and mockery; to 
use jokes in difficult situations in order to 
respond to the problem optimistically and 
consciously solve it, and not to see only the 
negative in difficulties; to joke only where 
appropriate; to reveal the comic and the 
serious, the fictional and the real in 
humorous media products. 

The prospects for further research imply 
substantiation of the technology of training 
future specialists in preschool and primary 
education for the use of humorous media 
products. 

компетентності дітей, організації 
дозвілля, національно-патріотичного й 
морального виховання, 
здоров’язбереження, педагогічної 
діагностики, а також із профілактичною 
метою, зокрема для попередження 
агресивних дій. 

Проте в освітньому процесі закладів 
дошкільної освіти та початкових шкіл 
гумористична медіапродукція 
застосовується недостатньо. Результати 
анкетування засвідчили, що лише 
половина (54,1 %) опитаних педагогів 
формують уявлення дітей про гумор і 
все, що з ним пов’язано.  

Для поліпшення готовності майбутніх 
вихователів та вчителів до використання 
гумористичної медіапродукції 
ефективними є такі форми навчання: 
лекції, присвячені використанню 
гумористичної медіапродукції; методи 
(інтерактивні, ігрові, проєктні); візуальні, 
аудальні та аудіовізуальні засоби з 
гумористичним потенціалом.  

Заслуговують на використання в 
закладах дошкільної освіти та 
початкових школах ідеї: формування в 
дітей умінь розрізняти жарти та 
насміхання; застосовувати жарти в 
складних ситуаціях, щоб реагувати на 
проблему оптимістично і свідомо її 
вирішувати, а не бачити в труднощах 
лише негатив; жартувати лише там, де 
доречно; виявляти комічне і серйозне, 
вигадане і реальне в гумористичній 
медіапродукції.  

Перспективами подальших досліджень 
є обґрунтування технології підготовки 
майбутніх фахівців дошкільної та 
початкової освіти до використання 
гумористичної медіапродукції.  
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