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АНОТАЦІЯ 

 

Зубкова Л. М.  Формування життєвої компетентності майбутніх 

учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 „Теорія і методика професійної 

освіти” (015 Професійна освіта). – Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди; Державний вищий навчальний заклад 

„Донбаський державний педагогічний університет”, Слов’янськ, 2017. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування життєвої компетентності студентів педагогічних спеціальностей у 

процесі професійної підготовки в умовах класичного університету. 

У дисертації на основі аналізу наукової літератури визначено ключові 

поняття „дослідження”, „компетентність”, „компетенція”, „життєтворчість”, 

„життєва компетентність”. Встановлено основні функції життєвої 

компетентності для майбутніх вчителів (функція життєвого передбачення, 

самовизначення, самореалізації тощо). 

З’ясовано особливості системи підготовки педагогічних кадрів в умовах 

класичного університету, що зумовлюють пошук практико-орієнтовних тактик 

та дієвих механізмів для ефективної реалізації професійної підготовки 

майбутніх фахівців освітянської ниви. Встановлено, що в класичних 

університетах наголос робиться не тільки на прищепленні ґрунтовних знань, 

але й на розвитку у студентів творчого мислення, навичок дослідницької 

роботи, самостійного, нешаблонного підходу до вирішення практичних 

завдань, прищеплюється потреба в постійному поповненні знань, подальшій 

самоосвіті, що суттєво впливає на формування життєвої компетентності 

студентів. Визначено та проаналізовано основні складові життєвої 

компетентності (життєстійкість; ефективне функціонування людини в 

бурхливому і постійно мінливому світі; уміння конструктивно реагувати на 
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зміни, що відбуваються; постійні позитивні зміни, саморозвиток). 

Встановлено, що під час навчання у класичному університеті необхідно 

сфокусувати зусилля викладачів на розвиток двох основних блоків 

компетентностей, що сприяють формуванню життєвої компетентності 

особистості: особистісно-центрованих (фізична, когнітивна, емоційно-вольова 

та духовна компетентність та пов’язані з ними здатності особистості) та 

суспільно-центрованих (визначають успішність життєдіяльності особистості в 

економічній, соціальній, родинно-побутовій, політичній, культурній сферах 

діяльності) компетентностях. Проаналізовано основні компоненти життєвої 

компетентності (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-

поведінковий, регулятивно-рефлексивний). 

Розглядаються основні положення особистісно-діяльнісного, 

аксіологічного та компетентнісного підходів як теоретичне підґрунтя 

визначення педагогічних умов формування життєвої компетентності. 

Розкриваються та аналізуються складові педагогічних принципів основних 

підходів у процесі професійної підготовки майбутніх освітян. Визначається, 

що реалізація базових принципів особистісно-діяльнісного, аксіологічного та 

компетентнісного підходів у навчально-виховному процесі забезпечує 

формування ціннісних орієнтирів особистості, розвиток її духовних, 

моральних і творчих основ, вирішення складних питань в усіх сферах 

життєдіяльності, успішність виконання життєвих і соціальних ролей, 

саморозвиток і самореалізацію, що є складниками поняття життєвої 

компетентності особистості. 

Проаналізовано вплив факторів ризику та стереотипізації учительської 

професії в процесі підготовки майбутніх освітян. Узагальнено основні 

фактори ризику, що впливають на психічне і фізичне здоров’я педагогів 

(психоемоційне напруження, підвищені вимоги до уваги, пам’яті, постійне 

навантаження на мовний апарат, гіподинамія, ортостатичні навантаження, 

робота в режимі безперервної відповідальності за учнів, необмежена 

тривалість робочого часу, висока щільність міжособистісних контактів, 
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виникнення непередбачуваних ситуацій з дітьми, професійне вигорання). 

Встановлено, що невід’ємним елементом життєвої свідомості особистості є 

стереотипи, які акумулюють певний стандартизований колективний досвід, 

допомагають людині орієнтуватися в житті і певним чином спрямовують її 

поведінку. Виявлено, що стереотипи можуть бути як істинними, так і 

помилковими. Визначено основні педагогічні стереотипи (функціоналізм, 

ставлення до дитини як до об’єкту навчання, авторитарний стиль 

педагогічного керівництва, інтелектуальна перевага педагога над учнями 

тощо). Акцентовано увагу на необхідності формування у студентів 

педагогічних спеціальностей адекватних уявлень про життєві і професійні 

перспективи та можливі професійні ризики. 

Розкривається актуальність створення життєтворчого освітнього 

середовища у вищому навчальному закладі як фактору, що сприяє 

формуванню життєвої компетентності студентів у процесі професійної 

підготовки. Теоретично обґрунтовується поняття життєтворчості та 

висвітлюються атрибутивні характеристики життєтворчої особистості. Автор 

наголошує на тому, що освітній простір ВНЗ має бути чинником формування 

життєвої компетентності майбутніх фахівців і що саме в ньому людина 

набуває необхідних професійних і життєвих знань, вмінь і технічних навичок 

для досягнення успіху. Визначається вплив  життєтворчого середовища ВНЗ 

на розвиток особистості, її мотивацію на життєві досягнення, вирішення 

складних питань в усіх сферах життєдіяльності, успішність виконання 

життєвих і соціальних ролей, саморозвиток і самореалізацію.  

Виокремлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови 

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки у класичному університеті. 

1. Створення у класичному університеті життєтворчого середовища як 

засобу реалізації життєвої компетентності майбутніх вчителів, що спрямовує 

студентів на активність у будуванні свого життя, пошук варіантів розвитку 

життєвого сценарію, мотивацію до самореалізації у професії, соціумі, 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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власному житті через саморозвиток, саморегуляцію, вміння самостійно й 

усвідомлено формувати життєві орієнтири; за допомогою рефлексії як 

самопізнання, самооцінки, самоконтролю, самовиховання, самонавчання; 

шляхом розкриття творчого потенціалу і розвитку емоційно-вольової і 

ціннісної сфери особистості майбутнього вчителя у процесі професійної 

підготовки у класичному університеті.  

Реалізація першої педагогічної умови вбачає активне поєднання 

традиційних та інноваційних педагогічних технологій (лекція-бесіда, 

проблемна лекція, бінарна лекція, лекція-консультація, лекція із заздалегідь 

запланованими помилками, аналіз конкретних ситуацій тощо), інтерактивних 

методів (тренінгові вправи, комп’ютерно-опосередкована комунікація (веб-

квести), що сприяють формуванню компетентностей життєвого проектування, 

самостійної роботи студентів, мета якої – імітування життєвих і професійних 

проблем і шляхів їх вирішення, що у реальному житті спроможне забезпечити 

гарантію життєвого успіху; виховної роботи, спрямованої на формування 

успішної щасливої особистості, яка прагне до самореалізації і усвідомлює 

власну відповідальність за свої вчинки і їх вплив на оточуючих. 

2. Спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів 

учительської професії, що сприяє формуванню адекватної оцінки майбутніми 

вчителями своїх можливостей, здатності усвідомлено висувати цілі, 

виокремлювати і логічно пов’язувати ключові події власного професійного 

життя, створювати і реалізовувати програму професійного зростання. 

Впровадження другої педагогічної умови відбувалося у процесі 

педагогічної практики студентів, що є однією з основних форм професійного 

становлення майбутнього вчителя і дає змогу синтезувати теоретичні знання 

та практичний досвід, та передбачало використання розмаїття методів 

інтерактивного навчання: діалогічно-дискусійних, ігрових, ситуаційного 

навчання (рольове розігрування ексквізитних ситуацій), виконання 

психологічних вправ.  
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3. Набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими 

особистостями на етапі навчання студентів. Процес взаємодії студентів зі 

значущими для них людьми, у першу чергу учасниками педагогічного 

процесу, сприяє набуттю майбутніми вчителями життєвого досвіду, 

формуванню в них ціннісних орієнтирів, визначенню життєвої стратегії, 

формуванню особистісних якостей, необхідних для життєстійкої і 

життєтворчої людини, тобто сприяє ефективному формуванню життєвої 

компетентності. 

Третя педагогічна умова реалізовувалася шляхом організації 

позааудиторних виховні заходів: циклу зустрічей „Жива бібліотека”, де у 

якості „живих книг” були запрошені успішні у житті і кар’єрі люди, 

переважно педагоги, які були здатні поділитися своїм життєвим досвідом, 

шляхом досягнення успіху, передати практичні знання та навички ведення 

своєї діяльності студентам; кураторських годин, що проводилися із 

використанням методу форсайт, спрямованого на формування в студентів 

вмінь проектування свого бажаного майбутнього, визначення стратегій його 

досягнення, що увібрав у себе певну кількість традиційних і нових експертних 

методів, таких як, наприклад, експертні панелі, метод Дельфі, SWOT-аналіз, 

мозковий штурм, побудова сценаріїв, технологічні дорожні карти, дерева 

релевантності, аналіз взаємовпливу тощо. 

Розроблено систему оцінки сформованості життєвої компетентності 

майбутнього вчителя у вигляді критеріїв – потребового, знаннєво-творчого, 

операційного та рефлексивного, показників її визначення. Відповідно до 

виділених критеріїв, визначено рівні їх сформованості (високий, середній, 

низький), розкрито їхнє змістовне наповнення. Проведено педагогічну 

діагностику реального рівня сформованості життєвої компетентності 

студентів експериментальної та контрольної груп, що продемонструвала 

наявний у них недостатній рівень означеної сформованості.  

За результатами аналізу динаміки рівнів сформованості життєвої 

компетентності майбутніх вчителів встановлено, що кількість студентів ЕГ, 
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які виявили високий рівень сформованості зазначеної компетентності, 

збільшилася на 10,4%, тоді як зміни в КГ були значно меншими (1,9%); 

кількість студентів, що виявили середній рівень, також зросла у ЕГ на 11,3%, 

тоді як в КГ – лише на 5,0%. Суттєві зміни в ЕГ відбулися за рахунок переходу 

студентів з низького рівня, значення якого знизилося на 19,1%. Кількість 

студентів КГ, які виявили низький рівень, також дещо знизилася (-7,4%), але 

такі показники (критерій Стьюдента t ≈ 0,8) не є статистично значущими. Для 

ЕГ встановлено статистично значущі результати згідно з наведеними 

обчисленнями за методами математичної статистики (критерій Стьюдента t ≈ 

3,4). 

Таким чином, результати експериментальної роботи підтвердили 

ефективність запропонованих педагогічних умов формування життєвої 

компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів у 

класичному університеті. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, життєва компетентність, 

життєтворчість, життєтворче середовище, класичний університет, 

компетентність, компетенція, особистість, педагогічні умови, професійне 

вигорання, фактори ризику, стереотипи, студенти педагогічних 

спеціальностей. 
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ABSTRACT 

Zubkova L. M. Teachers-to-Be Life Competence Formation in the 

Process of Professional Training in Classical Universities. − Qualification  

scientific work printed as manuscript. 

The dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Science 

(Philosophy Doctor), 13.00.04 „Theory and Methods of Vocational Training” (015 

Professional education). – Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University; 

State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”, 

Sloviansk, 2017. 

The dissertation is a theoretical and experimental research of the problem of 

forming life competence in Teachers-to-Be in the process of professional training in 

classical universities. 

In the dissertation paper the term „life competence” is defined; the terms  

„competence”, „life creativity” are specified on the basis of scientific literature 

analysis. 

The criteria and indices of levels of formed life competence of future teachers 

are determined. 

Classical university pedagogical training system peculiarities on the process 

of student life competence formation are analyzed in this work. It is found that in 

classical universities there is the tendency not only to provide students with 

fundamental knowledge, but to develop their creative thinking, research skills, 

independent creative approach to solving practical tasks, striving to learn throughout 

life, continuous self-education which considerably contribute to student life 

competence developing. Key components of life competence (vital capacity, 

effective functioning of a person in a constantly changing society, ability to react 

effectively on changes, persistent positive personal changes, self-development) are 

emphasized and analyzed. It is determined that in the educational process in 

classical universities the emphasis should be based on two main blocks, which form 

life competence of a person: learner-centered (physical, cognitive, emotional-

volitional and spiritual)  and society-centered competencies which define the 
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successfulness of a person’s life activity in economic, social, family, politic, and 

cultural spheres. Key components of life competence (motivation and valuable, 

cognitive, behavioral, regulative and reflexive) are analyzed. Motivation and value 

component is defined as a system of valuable orientations and motives which enable 

a person to form his/her own life project, inspire student independent work and self-

development. Cognitive component is considered as a knowledge base, the system 

of theoretical knowledge and practical skills for the formation of life competence. 

Behavioral component includes the system of knowledge and skills respective to life 

perception, predicting and organization, the readiness of a person for his/her own 

life organization corresponding to life project and society requirements. Regulative 

and reflexive component implies the ability for self-reflection, self-estimation of the 

life activity results, self-examination, persistence in the intended effect. This 

component also encourages the achievement of life purposes. 

Risk factor influence and stereotyping teacher profession in the process of 

teachers-to-be training are analyzed in the dissertation. Main risk factors (psycho-

emotional tension, increased demands on attention and memory, constant vocal 

apparatus loading, physical inactivity, orthostatic loading, permanent working in the 

regime of responsibility for students, necessity of communicating with a lot of 

people, unexpected incidents with pupils, professional burnout) which influence 

mental and physical health of teachers are generalized. It is found that professional 

burnout provokes the development of various negative physiological conditions and 

has a negative influence on performance of professional tasks. Such kinds of 

professional burnout as apathy, rigidity of behavior, undervaluation of achievements 

can affect the whole teaching stuff even if only certain teachers feel this condition. 

Professional burnout is a specific mental state which occurs as a result of daily 

intensive interaction of a teacher and students, and which is manifested by the 

restriction of emotional response. Groundless conflicts, the absence or lack of 

motivation to work, dissatisfaction and permanent feeling of tiredness are the 

symptoms of professional burnout. It is elucidated that stereotypes are an integral 

part of a person life consciousness and they accumulate certain standardized 



13 

 

experience, help people keep their eye on the big picture and determine their 

behavior. It is defined that stereotypes can be true or false. Common pedagogical 

stereotypes (functional psychology, authoritarian style of pedagogical management, 

intellectual superiority over a student etc.) are presented. The dissertation paper 

draws attention to the necessity of forming in would-be-teachers adequate concept 

of life, professional perspectives and possible professional risks. The perception of 

risk factors and stereotyping teaching should come against the background of 

axiological, spiritual, personal, and professional focus. This process also requires 

constant reaction to changes that happen in the society.  

The Ph.D. thesis concerns the issue of urgency of devising life-creativity 

educational environment as a means of developing life competence in students. The 

essence of life-creativity concept and its constituents are determined. Being guided 

by the findings of prominent scholars the authors substantiate  the main attributive 

characteristics of a life-creative individuality. The authors emphasize that 

educational environment in high education establishments makes for developing life 

competence in students and facilitates acquiring important professional and essential 

knowledge, life proficiency and experience for future successful self-realization. 

The concept of life-creativity educational environment as a pedagogical condition 

for aiming students to create successful life strategy, to be motivated for self-

fulfillment in their professional sphere, in a society and personal life is 

distinguished. The idea that during student age a person experiencing a peak of his 

emotional and volitional development is able to perform the most active social and 

cultural realization and thus can be effectively influenced by life-creativity 

educational environment is stressed. The examples of possible impact of life-

creativity educational environment on development of a person, motivation to life 

success, effective performing social roles, self-development and self-fulfillment, 

productive living resulting from an individual life project are described. 

The pedagogical conditions of teachers-to-be life competence formation in the 

process of professional training in classical universities are emphasized and 
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theoretically proved. The effectiveness of these pedagogical conditions for students’ 

life competence formation is experimentally proved.  

The pedagogical conditions for forming the life competence of future teachers 

in the process of professional training in the classical university are singled out and 

theoretically substantiated. 

1. Creating life-giving environment in a classical university as a means of 

implementing of life competence of future teachers, which directs the students 

towards activity in building their lives, search for options of developing their life 

scenario, motivation for self-realization in profession, society, their own lives 

through self-development and self-regulation, the ability to independently and 

consciously formulate their vital benchmarks; with the help of reflection as self-

knowledge, self-esteem, self-control, self-education,; by way of disclosing the 

creative potential and development of the emotional, volitional and value sphere of 

the personality of the future teacher in the process of professional training at the 

classical university. 

Realization of  the first pedagogical condition  implies active combination of 

traditional and  innovative educational technologies (lecture-dialogue, problem 

lecture, binary lecture, lecture-consultation, lecture with premeditated  errors, 

analysis of specific situations, etc.), interactive methods (training exercises, 

computer-mediated communication – web-quests) that contribute to the 

development of competencies in life-design, independent work of students, whose 

purpose is to imitate life and professional problems and find ways to solve them, 

which can provide a guarantee of  success in real life; educational work aimed at the 

formation of a successful and happy personality, which seeks self-realization and 

realizes its own responsibility for its actions and their influence on others. 

2. Directing students to the recognition of the risks and stereotypes of the 

teaching profession, which contributes to the formation of an adequate assessment 

by future teachers of their capabilities, the ability to deliberately set goals, to isolate 

and logically link key events of their own professional life, to create and implement 

a program of professional growth. 
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The introduction of the second pedagogical condition occurred  in the process 

of pedagogical practice of students, which is one of the main forms of professional 

formation of the future teacher and enables to synthesize theoretical knowledge and 

practical experience, and  provided for the use of a variety of methods of interactive 

learning: dialogic-discussion, game, situational learning (role play for exquisite 

situations), performing  psychological exercises. 

3. Acquiring life experience on the basis of interaction with significant 

people at the present stage of students' life. The process of interaction of students 

with significant people (first of all, the participants in the pedagogical process) 

promotes the acquisition of life experience by future teachers, formation of value 

orientations in them, definition of life strategy, formation of personal qualities 

necessary for a life-sustaining and life-creating person; that is, contributes to the 

effective formation of life competence. 

The third pedagogical condition  was  realized through the organization of 

non-adjudicative educational measures: the „Living Library” cycle of meetings, 

where people who achieved succes in life and career, mostly teachers, were invited 

as „living books” to share their life experiences, transfer their practical knowledge 

and skills of conducting their activities to students; curatorial hours conducted using 

the foresight method aimed at developing students’ skills in designing their desired 

future, defining strategies for its achievement, incorporating a certain number of 

traditional and new expert methods such as expert panels, the Delphi method, 

SWOT analysis, brainstorming, scenario building, technological road maps, 

relevancy trees, analysis of interactions, etc. 

The system of assessment of the formation of the future teacher’ competence 

is developed  in the form of criteria – the necessary, knowledge-creative, operational 

and  reflexive, as well as indicators of its definition. According to the selected 

criteria, levels of their formation (high, medium, low) are determined, their 

substantial content is revealed. A pedagogical diagnosis of the real level of the 

formation of life competence in the experimental and control groups of students was 

carried out, which demonstrated their inadequate level of the mentioned formation. 
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According to the results of the analysis of the dynamics of the levels of 

formation of the future competence in future teachers, it has been established that 

the number of EG students who showed a high level of formation of this 

competence increased by 10.4%, while the changes in the CG were significantly 

lower (1.9%). The number of students who demonstrated the average level also 

increased in the EG by 11.3%, whereas in the CG the said number was only 5.0%. 

Significant changes in the EG occurred due to the students’ transition from the low 

level, whose value declined significantly (–19.1%). The number of CG students who 

demonstrated a low level also slightly decreased (–7.4%), but such  indicators 

(Student’s criterion t ≈ 0.8) are not statistically significant. For the EG, statistically 

significant results are established according to the given calculations carried out by 

the methods of mathematical statistics (Student’s criterion t ≈ 3.4). 

Thus, the results of the experimental work confirmed  the effectiveness of the 

proposed pedagogical conditions for the formation of life competence in the process 

of professional training of future teachers in the classical university. 

Key words: higher education establishment, life competence, life-creativity, 

life-creativity environment, classic university, competence, competency, 

personality, pedagogical conditions, professional burnout, risk factors, stereotypes, 

would-be-teachers. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку українського 

суспільства визначає необхідність створення сприятливих умов для розвитку 

особистості, здатної до творчого сприйняття світу та соціально значущої 

діяльності, спрямованої на розвиток держави. Саме це зумовлює мету, що 

стоїть перед сучасною вітчизняною освітою, – формування високоосвіченої, 

вільної й духовно розвиненої особистості, яка здатна до самовизначення, 

саморегуляції та самоактуалізації у світі, що динамічно розвивається. 

Вимоги сьогодення в якості пріоритетної освітньої цінності висувають 

не стільки забезпечення майбутніх фахівців глибокими знаннями, скільки 

розвиток у них потреби й можливості до реалізації свого творчого потенціалу, 

спрямованості на саморозвиток та самоосвіту, здатності критично мислити, 

використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем, 

генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них 

відповідальність тощо. 

У зв’язку з цим актуальною є необхідність формування в майбутніх 

фахівців життєвої компетентності, особливо в майбутніх учителів, чий 

життєвий досвід, цінності й переконання впливають на світосприйняття та 

сприяють формуванню свідомості молодого покоління. 

Глобальний характер зазначеної проблеми відображено в чинній 

нормативно-правовій базі України, а саме: у сучасних законодавчих 

документах, програмах розвитку європейської та вітчизняної освіти (Закон 

України „Про вищу освіту”  (2014 р.), Льовенське комюніке „Болонський 

процес 2020 – Простір європейської вищої освіти у новому десятиріччі” 

(2009 р.), Укази Президента України „Про національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року” (2013 р.), Постанова Кабінету 

Міністрів України „Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” 

(2011 р.), Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013 

р.) тощо), у яких розроблено ідею модернізації вітчизняної професійної освіти 
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відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку держави з 

урахуванням необхідності набуття особистістю життєвої компетентності як 

об’єктивного запиту індивідуального та соціального життя.  

Феномен „життєва компетентність” є об’єктом досліджень багатьох наук 

– філософії, соціології, психології, педагогіки тощо й розглядається як 

багатоаспектне явище в системі життєдіяльності людини, її соціалізації, освіті, 

навчанні, вихованні; як спосіб свідомого планування й конструювання 

особистістю власного життя шляхом поетапного формування майбутнього; як 

здатність до визначення життєвої стратегії, формування життєвої позиції, 

цінностей та життєвих цілей. Із загальнотеоретичних позицій аналізують 

категорію „життєва компетентність” К. Абульханова-Славська, Н. Богданова, 

Н. Бреславець, Д. Леонтьєв, Е. Рильська, Л. Сохань. 

Міждисциплінарний контекст проблеми життєвої компетентності 

репрезентовано в дослідженнях з філософії (О. Бойко, О. Джура, 

М. Степаненко, О. Пурло, Т. Титаренко та ін.), соціології (Л. Лепіхова, 

Т. Рєзник, Т. Тюльпа, І. Чорний, А. Щюц та ін.), психології (О. Демчук, 

В. Зарицька, І. Іванцев, Ю. Крючкова, С. Мадді, М. Холодна, В. Циба, 

М. Шопіна, О. Шубникова та ін.), педагогіки (А. Бойко, М. Гур’янова, 

І. Єрмаков, К. Крамаренко, В. Нищета, Д. Пузіков , Н. Пустовіт, І. Ящук та 

ін.). 

У соціологічних розвідках (О. Злобіна, Л. Іонін, Л. Лепіхова, Т. Лукман, 

І. Мартинюк, Т. Рєзник, Ю. Рєзник, Н. Соболєва, В. Тихонович, А. Щюц) 

життєву компетентність розглянуто здебільшого як важливу умову 

соціалізації особистості, необхідну для дотримання нею наявних у суспільстві 

норм, прав і цінностей, збереження та примноження матеріальних і духовних 

надбань суспільства.  

З погляду психології (О. Бодальов, Б. Братусь, О. Демчук, В. Зарицька, 

Д. Леонтьєв, А. Маслоу, Л. Петровська, Е. Старовойтенко, Т. Титаренко, 

В. Франкл, М. Холодна, В. Циба) життєва компетентність особистості 

визначається як розвинена здатність до самореалізації її найважливіших 
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фізичних, психічних та духовних якостей. У психологічних дослідженнях 

підкреслено, що сформованість у людини життєвої компетентності сприяє її 

успішній самореалізації, виконанню найважливіших функцій життєдіяльності, 

забезпеченню фізичних, психічних та духовних потреб. 

Найбільш розвиненим є педагогічний підхід до питання життєвої 

компетентності (В. Афанасьєв, К. Баханова, Ю. Бондаренко, І. Дикун, В. Долл, 

І. Єрмаков, Т. Каткова, Л. Коган, Л. Лисогор, О. Кононко, Л. Несен, 

В. Нечипоренко, В. Нищета, Д. Пузіков, Н. Пустовіт, І. Тараненко, І. Ящук та 

ін.), у межах якого цей феномен в основному розглядається як духовно-

практичний досвід, що може бути успішно засвоєний особистістю в процесі 

навчання. 

Аналіз наукової літератури засвідчив значне зростання в останнє 

десятиліття інтересу вчених до проблеми життєвої компетентності. Так, у 

фокусі уваги дослідників опинилися такі питання, як розвиток життєтворчості 

особистості як основи її життєвої компетентності (Н. Богданова, А. Бойко, 

В. Бордюк, О. Джура, Л. Іванцева, В. Ямницький, В. Яновська); формування 

життєвої компетентності вихованців закладів інтернатного типу 

(Ю. Бондаренко, Т. Войцях, І. Дикун, Л. Канішевська, А. Щербина, 

В. Яковлєва); учнів з особливостями психофізичного розвитку, дітей-інвалідів 

(Р. Безлюдний, Т. Варенова, В. Ляшенко, В. Нечипоренко); компетентності 

життєвого проектування в студентської молоді в умовах вищого навчального 

закладу (Н. Бреславець, М. Шопіна), становлення особистісної зрілості та 

життєвої компетентності молодших школярів (Е. Демченко, Т. Додарук); 

особливості формування життєвої компетентності старшокласників 

(О. Денщикова, В. Зарицька, В. Нищета, Д. Пузіков, І. Ящук), учнів 

професійно-технічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки 

(О. Проценко); майбутніх практичних психологів (О. Демчук) тощо. 

Останнім часом проведено дослідження, у яких обґрунтовано питання 

професійної підготовки майбутніх учителів у класичному університеті 

(В. Базилевич, І. Беккер, Н. Беспалова, Р. Борисов, Л. Вербицька, О. Глузман, 
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В. Гриньова, Н. Дем’яненко, Б. Коротяєв, Л. Кулачок-Тітова, О. Набока, 

В. Нестерова, А. Ржевська, С. Сапожников, В. Стрельніков, Т. Туркот, 

О. Яцьківська та ін.).  

Водночас здійснений аналіз наукової літератури показав, що 

дослідження, які безпосередньо стосуються проблеми формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті, поки що відсутні. Отже, незважаючи на різнопланові 

й досить масштабні розвідки, зазначені підходи лише частково 

характеризують шляхи формування життєвої компетентності майбутніх 

учителів і не розкривають питання використання можливостей професійної 

підготовки саме в класичному університеті. 

Теоретичний аналіз наукових джерел і вивчення практичного досвіду 

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки в класичному університеті дав змогу виявити низку 

суперечностей, зокрема: між процесами інтеграції України до світового 

освітнього простору, стрімкого зростання професійних вимог до майбутнього 

вчителя зі сформованою життєвою компетентністю та відсутністю 

концептуальних обґрунтувань щодо формування життєвої компетентності 

майбутніх учителів; між соціальним замовленням на компетентних фахівців у 

галузі педагогіки, здатних до ефективної життєвої самореалізації, та 

недостатнім рівнем сформованості життєвої компетентності майбутніх 

педагогів; між значним потенціалом навчально-виховного середовища 

класичного університету щодо ефективного формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів та недостатнім його використанням у 

процесі їхньої професійної підготовки; між необхідністю цілеспрямованого 

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки в класичному університеті та відсутністю 

теоретичного й експериментального обґрунтування педагогічних умов такого 

формування. 
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Отже, актуальність проблеми, її недостатня теоретична та практична 

розробленість і виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертації: 

„Формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки в класичному університеті”.  

Зв’язок теми роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди „Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці фахівців” (номер державної реєстрації 0111U008876). 

Тему затверджено Вченою радою Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 2 від 28 березня 2014 р.) й 

узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології НАПН України (протокол № 9 від 23 грудня 2014 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

учителів у класичному університеті.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та 

експериментальній перевірці педагогічних умов, що сприяють підвищенню 

ефективності формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

Відповідно до визначеної мети дослідження сформульовано завдання: 

1. На підставі комплексного аналізу педагогічної, психологічної, 

соціологічної та філософської літератури з обраної проблематики дослідити 

теоретичні засади формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки в класичному університеті, конкретизувати 

зміст поняття „життєва компетентність” щодо професійної діяльності вчителя. 

2. Визначити структуру та зміст життєвої компетентності майбутніх 

учителів. 
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3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють 

підвищенню ефективності формування життєвої компетентності майбутніх 

учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

4. Схарактеризувати критерії та рівні сформованості життєвої 

компетентності майбутніх учителів, здійснити діагностику сучасного стану 

сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів у класичному 

університеті.  

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених 

педагогічних умов формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

Для досягнення мети й реалізації завдань дисертаційної роботи 

застосовано комплекс загальнонаукових методів дослідження: теоретичних 

– кількісний та якісний аналіз і синтез теоретичних напрацювань зарубіжних і 

вітчизняних науковців для порівняння та зіставлення різних поглядів на 

досліджувану проблему; індукція та дедукція для виявлення специфіки 

професійної підготовки майбутніх учителів у класичному університеті; 

зіставлення, порівняння та критичного осмислення, що дало змогу вивчити 

досвід різних класичних університетів; логічний метод для конструювання 

причинно-наслідкових зв’язків; метод систематизації та узагальнення для 

формулювання суджень і висновків; емпіричних – психолого-педагогічні 

діагностичні (анкетування, тестування, бесіди, опитування), обсерваційні 

(спостереження, самоспостереження, самооцінка) для виявлення рівня 

сформованості в студентів життєвої компетентності; педагогічний 

експеримент для перевірки гіпотези дослідження; математичної статистики 

– кількісний і якісний аналіз даних із використанням методів математичної 

статистики (статистична обробка результатів дослідження). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що:   

 уперше визначено, теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено 

та експериментально перевірено педагогічні умови формування життєвої 
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компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті, які полягають у: створенні в класичному 

університеті життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої 

компетентності майбутніх учителів; спрямуванні студентів на усвідомлення 

ризиків і стереотипів учительської професії; набуття життєвого досвіду на 

основі взаємодії зі значущими особистостями на етапі навчання студентів;  

 уточнено понятійно-категоріальний апарат зокрема: поняття 

„життєва компетентність” стосовно професійної діяльності учителя; структуру 

феномену „життєва компетентність майбутнього учителя”, теоретичні 

положення щодо сутності, структури, критеріїв, показників і рівнів 

сформованості життєвої компетентності майбутнього вчителя;  

 подальшого розвитку набули наукові уявлення про професійну 

підготовку майбутніх учителів, специфіку класичної університетської 

педагогічної освіти; зміст, форми й методи формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 

упровадженні в навчально-виховний процес класичного університету 

методичного супроводу реалізації педагогічних умов формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки; 

удосконаленні змісту таких дисциплін, як „Педагогіка”, „Психологія”, 

„Філософія”, „Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, „Українська 

мова (за професійним спрямуванням)”; створенні методичних матеріалів для 

проведення семінарських та практичних занять, організації та впровадженні 

інтерактивних технологій навчання (зокрема проектних технологій Web Quest, 

форсайт), завдань для самостійної роботи студентів, інструктивних матеріалів 

щодо їх виконання; підборі та адаптації пакета діагностичних матеріалів для 

визначення рівня сформованості в майбутніх учителів життєвої 

компетентності та розробці методичних указівок для проведення тренінгових 
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занять з майбутніми педагогами в період педагогічної практики „Поведінка 

педагога в типових і нетипових ситуаціях педагогічного спілкування”. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі професійної 

підготовки майбутніх учителів у класичних університетах; у процесі розробки 

освітньо-професійних програм; у системі післядипломної професійної освіти 

педагогів, а також у самоосвітній діяльності студентів. 

Основні положення й результати дослідження впроваджено в 

навчально-виховний процес Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (довідка № 2001/06 від 29.12.2016 р.), Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова (довідка № 06.05.668 від 21.03.2017 р.), 

Харківського національного університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 

01/10 від 10.04.2017 р.), Класичного приватного університету (м. Запоріжжя) 

(довідка № 669/17 від 19.05.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві, 

полягає: у визначенні сутнісних характеристик професійного вигорання та 

деформацій учителів [124]; висвітленні питань управлінської місії педагогів на 

сучасному етапі [120, 122]; обґрунтуванні актуальності формування цілісної 

особистості вчителів у процесі професійної підготовки [108, 124, 125]; 

висвітленні питань модернізації вищої освіти на етапі інтеграції в Болонський 

процес [113, 120]; розкритті специфіки впливу освітнього середовища 

класичного університету на процес формування життєвої компетентності 

майбутніх учителів [118]. 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення 

на наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях 

різного рівня, зокрема Міжнародних, а саме: „Педагогіка і психологія в епоху 

глобалізації – 2015” (Будапешт, 2015), „Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору” (Київ, 2016), „Методичні та 

психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному 

етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ” (Харків, 2016); „Сучасні підходи до 

навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ” (Харків, 2014 –
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 2017), Всеукраїнських: „Ноосферний розвиток суспільства” (Харків, 2013), 

„Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної 

освіти” (Харків, 2014 – 2015). 

Основні результати дисертаційної роботи обговорено на засіданнях 

кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2014 – 2016 рр.), кафедри 

англійської мови Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (2013 – 2016 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження 

відображено у 20 публікаціях, з них 11 – одноосібних, серед них 6 статей у 

провідних наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних 

наукометричних баз, 2 статті в зарубіжних виданнях, 12 статей і тез доповідей 

у збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох 

розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (361 найменування, із них 25 – іноземними мовами), 24 

додатків на 65 сторінках, 17 таблиць, 12 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

становить 324 сторінки, із них 201 – основного тексту.  
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РОЗДІЛ 1  

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ЯК СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Життєва компетентність особистості як психолого-педагогічна 

категорія  

Відродження української нації є одним з актуальніших процесів, що 

відбуваються у сьогоднішньому вітчизняному суспільстві, підґрунтям якого 

виступають, насамперед, розвиток свідомості, духовності, відповідальності та 

творчого потенціалу особистості. Сучасні мінливі соціально-економічні умови 

буття вимагають від особистості здатності і готовності до конструктивної 

успішної життєдіяльності, самостійного і свідомого вирішення складних 

життєвих завдань, що генеруються інформаційними, економічними, 

соціальними, політичними, культурно-релігійними процесами ХХІ століття. 

У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті у 

якості головної мети української системи освіти визначено „створення умов 

для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, 

формування покоління, здатного навчатися впродовж життя, створювати і 

розвивати цінності громадянського суспільства” [180, с.2]. Успішна 

самореалізація особистості можлива лише за умов наявності в неї особистої 

системи цінностей і знань, що повинна бути адекватною до умов сучасності, 

здатності успішно розв’язувати власні життєві проблеми, брати продуктивну 

участь у розв’язанні суспільних проблем, тобто за наявності сформованої 

життєвої компетентності. Саме високий рівень життєвої компетентності 

особистості виступає запорукою не тільки успішного життя людини, але й 

гармонійного розвитку суспільства. 

Феномен „життєва компетентність” є складним і багатоаспектним 

явищем у системі життєдіяльності людини, її соціалізації, освіті, навчанні, 

вихованні. Визначення суті досліджуваного феномену насамперед передбачає 

уточнення змісту таких споріднених понять, як „компетентність”, 
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„компетенція” та „життєдіяльність”, „життєва стратегія”, „життєздатність”, 

„життєстійкість”, „життєтворчість” і, на основі цього, – розкриття суті поняття 

„життєва компетентність особистості”. 

Сучасний етап розвитку української освітянської сфери проголошує 

компетентнісний підхід як найважливіше концептуальне положення 

оновлення змісту освіти. На тлі тривало існуючої „зунівської” моделі 

навчання („знання – уміння – навички” з упором на „знання”) компетентнісна 

модель видається більш практично зорієнтованою, націленою не на 

підвищення інформованості людини, а на вільне орієнтування її в сучасному 

світі і підготовку до самостійного вирішення проблем, з якими доведеться 

зіштовхнутися. 

Компетентнісний підхід пов’язаний з особистісно орієнтованим і 

діяльнісним підходами до навчально-виховного процесу, оскільки стосується 

особистості учня й може бути реалізований лише в процесі виконання ним 

певного комплексу дій. Суть компетентнісного підходу полягає у визначенні 

рівня оволодіння фахівцем здібністю вирішувати проблеми різного рівня 

складності на основі знань, які він має. Роль знань і умінь як одиниць 

освітнього результату при цьому не принижується, лише зміщується акцент 

на здібність використовувати отримані знання задля того, щоб бути успішним 

у сучасному інформаційному суспільстві. Таким чином, освіта з позицій 

компетенісного підходу постає як „формування досвіду, спрямованого на 

вирішення значимих для особистості проблем з використанням досягнень, що 

є у культурі соціуму, і осмислення власного досвіду учнями” [12, с.10]. 

Для компетентнісного підходу головним є пріоритетна орієнтація на цілі 

– вектори освіти: навченість, самовизначення (самодетермінація), 

самоактуалізація, соціалізація і розвиток індивідуальності [104, с.205]. 

У 1965 році Н. Хомський (Массачусетський університет) ввів у 

науковий обіг поняття „компетенція” стосовно теорії мови і вказав на 

„фундаментальну відмінність між компетенцією (знанням своєї мови мовцем – 

слухачем) і вживанням (реальним використанням мови в конкретних 
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ситуаціях)” [311, с.97]. Пізніше Дж. Равен в роботі „Компетентність в 

сучасному суспільстві” (1984) переносить ці ідеї на навчання взагалі. 

Компетентність, як стверджує науковець, „складається з великого числа 

компонентів, багато з яких відносно незалежні один від одного, деякі 

компоненти відносяться скоріше до когнітивної сфері, а інші – до емоційної; 

ці компоненти можуть заміняти один одного в якості складових ефективної 

поведінки” [222, с.235]. В розумінні вченого компетентності виступають в 

ролі здатності людини в певній галузі, і представляють сукупність 

вузькоспеціальних знань, навичок, способів мислення, готовності відповідати 

за власні дії. 

Поняття компетентностей та компетенцій науково обґрунтовано 

європейськими вченими у середині 80-х років минулого століття (Д. Мертенс, 

А. Шелтон, Р. Бадер та ін.), які розглядали їх як загальні, ключові або базові 

вміння, ключові кваліфікації. Ними визначено також поняття компетентності 

як здатності успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й 

виконувати поставлені завдання [135, с.35 ].  

У 90-ті роки поняття „компетентність” значно розширюється й набуває 

характеру сукупності інтелектуальних, фізичних, політичних, соціальних, 

моральних і естетичних пізнань, отриманих людиною як у системі освіти, так і 

з інших джерел, що знаходяться в таких сферах, як навчання, праця, культура, 

політика, екологія, навколишнє середовище. Усі ці напрями формують 

компетентність особистості, створюючи умови для всебічного розвитку 

індивіда. 

І. Тараненко зазначає, що поняття „компетентність” перебуває сьогодні 

в епіцентрі світової думки, оскільки воно розкриває якісно нові перспективи й 

життєві результати освітньої діяльності. В основі концепції компетентності 

лежить ідея виховання компетентної людини та працівника, який не лише має 

необхідні знання, виявляє професіоналізм, високі моральні якості, а й уміє 

діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи на 

себе відповідальність за певну діяльність [288, с.111 ]. 
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Таким чином, у педагогічній теорії найбільш поширеними у наш час є 

два базових терміни компетентнісного підходу – „компетентність” і 

„компетенція”, до розуміння яких науковці ще не дійшли консенсусу.  

Аналіз англомовних джерел окресленої проблематики дозволяє 

стверджувати, що проблема визначення цих термінів ускладнюється тим, що в 

англійській мові, де цей термін з’явився вперше, слово competence має низку 

значень. По-перше – здатність, знання, компетентність; по-друге – 

компетенція, правомочність. Отже, у цьому випадку ми бачимо явище 

полісемії, тобто компетентність і компетенція є різними значеннями одного 

багатозначного слова. В англомовному дискурсі також застосовуються такі 

терміни, як „competentia” (від лат. – коло питань, з яких людина добре 

обізнана), „competency”.  

Оксфордський словник сучасної англійської мови розкриває це поняття 

(competence / competency) як „здатність виконати щось успішно чи ефективно” 

або як „уміння, що необхідне для виконання певної задачі” [355, с. 307]. Тобто 

терміни „компетентність” та „компетенція” виступають синонімами, й у 

змістовому плані переважно ототожнюються. 

Саме з цих причин більшість закордонних дослідників і деякі вітчизняні 

науковці (Л. Боголюбов, Л. Болотов, В. Кальней, В. Ледньов, Н. Нікандров, 

М. Рижаков, С. Шишов) не розділяють поняття „компетентність” і 

„компетенція”, але підкреслюють саме практичну спрямованість компетенцій 

– вони є „сферою відносин, наявних між знанням і дією в людській практиці” 

[264, с.15]. Аналіз вітчизняного науково-педагогічного дискурсу (І. Акуленко, 

Н. Бібік, Л. Буркова, Ю. Вторнікова, Н. Глузман, Л. Коваль, А. Кузьмінський, 

О. Локшина, О. Овчарук, Л. Пєтухова, О. Пометун, О. Савченко, 

С. Скворцова, Є. Смірнова-Трибульська, Н. Тарасенкова, О. Тімець та ін.) 

свідчить, що більшість українських вчених схильні диференціювати поняття 

компетентності й компетенції.  

У довідникових джерелах також не представлено однозначного 

тлумачення зазначеного концепту. Термін „компетентність” визначається в 
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них як „властивість за значенням „компетентний””, тобто той, який 1) має 

достатні знання в будь-який галузі; який з будь-чим добре обізнаний; 

тямущий; 2) має певні повноваження; повноправний, повновладний”. Термін 

„компетенція” розуміється як „1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) коло 

повноважень будь-якої організації, установи або особи” [268, с. 250]. 

„Словник іншомовних слів” тлумачить ці категорії наступним чином. 

„Компетентність – це 1) авторитетність, обізнаність; 2) володіння 

компетенцією”, компетенція – це 1) коло повноважень певної установи або 

посадової особи; 2) коло питань, в яких дана особа добре поінформована, має 

знання, досвід, що дає їй змогу фахово розв’язувати проблеми” [270, с. 786]. 

Словник „Професійна освіта” трактує поняття „компетентність” як 

1) „міру відповідності знань, умінь і досвіду осіб певного соціально-

професійного статусу реальному рівню складності виконуваних ними задач і 

вирішуваних проблем; 2) область повноважень управляючого органу, 

посадовця; коло питань, з яких вони володіють правом” [218, с. 89]. Термін 

„компетенція” визначається у цьому виданні як 1) „коло повноважень, прав і 

обов’язків конкретного державного органу” та 2) „коло питань, в яких даний 

посадовець володіє пізнаннями, досвідом”. 

Як бачимо, у словниках тлумачення цих понять наближуються одне до 

одного, їх співвідношення чітко не визначено. 

У сучасній науково-педагогічній літературі різні автори виводять на 

першій план різноманітні аспекти поняття „компетентність”.   

Зарубіжні дослідники (T. Hyland, R. Boyatzis, J. Burgoyne, M. Mulder, 

A. Furnham) здебільшого розуміють компетентність як здібність і визначають 

її як „набір фундаментальних здібностей і вмінь, необхідних для успішного 

виконання певного виду діяльності [247, с. 123], „здатність виконати 

специфічну діяльність відповідно до запропонованого стандарту” [348, с. 487]. 

У свою чергу голландські науковці Х. Б’єменс та М. Малдер окреслюють 

компетентність як „здатність людини досягти певних здобутків” [338, с. 523] .  
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У вітчизняних та російських дослідженнях більшість авторів 

(В. Болотов, В. Серіков, Н. Русова, А. Хуторський, Л. Лєпіхова Л. Мітіна, 

Є. Тонконога, Г. Коджаспірова, О. Кудрявцева та ін.), пропонують розглядати 

компетентність як сукупність знань, умінь і навичок та особистісних якостей. 

Наприклад, В. Болотов та В. Серіков підкреслюють, що компетентність як 

частина процесу навчання напряму залежить від особистісних якостей учня і 

визначають цей термін як „спосіб існування знань, умінь, освіченості, що 

сприяє особистісної самореалізації” [28, с. 12]. Л. Лєпіхова розуміє цю 

категорію як „симптомокомплекс низки різнорівневих, ієрархічно 

підпорядкованих властивостей структури особистості” [151, с. 86]. 

Вітчизняний педагог О. Пометун визначає компетентність як „об’єктивну 

категорію, що фіксує суспільно визнаний комплекс знань, умінь, навичок, 

стосунків певного рівня, що можуть бути використані в широкій сфері 

діяльності людини” [212, с. 16].  

У значній кількості досліджень підкреслюється відповідність 

компетентності нормам чи вимогам діяльності (О. Дубасенюк, В. Дьомін, 

А. Маркова, Л. Петровська), і цей феномен трактується як „рівень умінь 

особистості, що відображає ступінь відповідності певній компетенції та 

дозволяє діяти конструктивно в мінливих соціальних умовах” [84, с. 40].  

До цього підходу наближується розуміння феномену „компетентність” в 

інтерпретації В. Симонова, який розглядає її не тільки як категорію пізнання, 

але й як особистісну категорію, розуміючи цей термін як „якість особистості, 

що володіє усебічними знаннями у певній області і думка якої, завдяки цьому, 

є вагомою, значущою та авторитетною” [191, с. 4]. 

Низка вчених (В. Безрукова, А. Бермус, С. Вишнякова, М. Чошанов, 

В. Шепель), розглядаючи компетентність з позицій професійної діяльності, 

підкреслють значення когнітивної та операційно-діяльнісної складової цього 

поняття. Так, М. Чошанов визначає компетентність як „володіння 

оперативними і мобільними знаннями” [316, с. 93]. А. Бермус говорить про 

компетентність як про „єдність особистісних, предметних та 
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інструментальних особливостей” [18]. Е. Зеер зазначає, що „компетентність 

виступає як результат когнітивного навчання, цілісна і систематизована 

сукупність узагальнених знань, в той час як компетенція – це процес і 

результат діяльнісного навчання, компетентність в дії” [103, с. 29]. 

Деякі дослідники звертають увагу на функціональний аспект 

компетентності (М. Холодна, М. Головань) і зазначають, що компетентність 

припускає „розуміння проблем у деякій реальній предметній області, 

досвідченість при виконанні складних дій і ефективність суджень” [310, с. 40]. 

Значна кількість вітчизняних педагогів і психологів (В. Веденський, 

О. Ломакіна, О. Савченко, С. Татарніцева) підкреслюють роль досвіду у 

складовій компетентності. Так, наприклад, В. Веденський визначає 

компетентність як „психологічне новоутворення особистості, обумовлене 

інтеріоризацією теоретичного і практичного досвіду, що є сукупністю різних 

компетенцій та якостей особистості” [42, с. 52]. Цю позицію поділяє 

О. Савченко, яка додає, що це складне цілісне психічне утворення 

„формується в ході засвоєння індивідуального досвіду, обумовлює й характер 

подальшого використання досвіду для розв’язання проблемних ситуацій, і 

рівень його сформованості як динамічної системи” [247, с. 121]. 

У цьому контексті можна розглядати і думку В. Шадрікова, який 

підкреслює ситуативність категорії компетентності, оскільки вона виявляється 

у певній ситуації і вимагає від людини „володіння певними знаннями, 

навичками і життєвим досвідом, що дозволяє судити про щось, робити чи 

вирішувати що-небудь” [318, с. 30]. 

Для нашого дослідження важливим є зауваження І. Родигіної, яка 

зазначає, що головною особливістю компетентності як педагогічного явища є 

„не специфічні предметні вміння та навички, навіть не абстрактні загально 

предметні мисленнєві дії чи логічні операції (хоча, звісно, ґрунтується на 

останніх), а конкретні життєві, необхідні людині будь-якої професії, віку, 

сімейного стану  – взагалі будь-якій людині” [237, c. 32-33]. 
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Заслуговує на увагу оригінальне визначення компетентності, що 

пропонує у своєму дослідженні О. Яригін. Він розуміє цю категорію як 

„кортеж (сукупність множин), до якого входять Ω – множина проблемних 

ситуацій; Q – множина проблем, що вирішуються цією компетентністю; T – 

множина рішень; F – множина здібностей, умінь, методів, інших 

компетентностей, алгоритмів рішення задач, що дозволяють перейти від Q до 

Т; Ф – множина інших компетентностей, що розширюють множину F [334, 

c. 11 - 12]. 

В основі поняття „компетентність”, на думку І. Зимньої, лежить 

потенційне-актуальне, когнітивний-особистісне. Компетентність є актуальною 

особистісною якістю, що формується, це соціально-професійна 

характеристика людини, заснована на знаннях [105, с. 28]. До компонентної 

структури компетентності вчена включає мотиваційний, когнітивний, 

поведінковий, ціннісно-смисловий аспекти, емоційно-вольову регуляцію 

процесу і результату прояву компетентності. 

Ми підтримуємо позицію І. Зимньої і вважаємо, що компетентність – 

одна зі складових загальної культури людини, сукупність її світогляду і 

системи знань, умінь, що забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність. 

Проблема співвідношення понять „компетентність” і „компетенція” 

доволі часто опиняється у центрі уваги дослідників. Й досі важливим 

залишається питання про визначення взаємозв’язку між цими ключовими 

термінами компетентнісного підходу. Нагадаємо, що є два варіанти 

тлумачення співвідношення цих понять: вони або ототожнюються, або 

диференціюються. Наприклад, у Глосарії термінів ЄФО (Європейська форма 

освіти) (1997), компетенція  ототожнюється із компетентністю і визначається 

як „здатність робити будь-що добре або ефективно; відповідність вимогам, що 

існують у працевлаштуванні; здатність виконувати особливі трудові функції” 

[59, с. 129]. 

Поняття „компетенція” вперше було сформульовано у роботах Д. Мак-

Клелланда, який розумів цю категорію як поведінку, що відрізняє видатного 
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робітника від пересічного [136, с. 73]. На основі проведених досліджень 

вчений зробив висновок про те, що традиційні академічні тести здібностей і 

знань, наявність будь-яких дипломів у потенційних виконавців роботи, не 

забезпечують ефективності виконання ними робочих обов’язків і успіху в 

професійній діяльності, і напряму пов’язував ефективність виконання роботи з 

наявністю у виконавця певних компетенцій. 

Вслід за Д. Мак-Клелландом, американські дослідники Л. і С. Спенсери 

розглядали компетенції як базові якості індивідуума, що мають причинне 

відношення до ефективного виконання роботи, рівень яких визначається 

конкретними критеріями [360, с. 203]. Вченими  було визначено п’ять типів 

якостей, що, на їх думку, лежать в основі компетенцій: мотиви – те, про що 

людина думає чи чого хоче постійно і що спрямовує її поведінку на певні дії і 

цілі; психофізіологічні особливості (властивості) – фізичні характеристики і 

відповідні реакції на ситуації та інформацію; Я-концепція – установки, 

цінності чи образ „Я” людини; знання – інформація, якою володіє людина у 

певних змістовних областях; навичка – здатність виконувати певне фізичне чи 

розумове завдання [360, с. 210]. 

На думку М. Бобієнко, компетенції не виключають знань умінь і 

навичок, але мають принципові відмінності. Від знань – тим, що вони існують 

у вигляді діяльності, а не тільки інформації про неї. Від умінь – тим, що 

компетенції можуть використовуватися у вирішенні різного роду завдань у 

різноманітних ситуаціях. Від навичок – тим, що вони усвідомлювані, а не 

автоматизовані, і це дає змогу людині діяти не тільки у типовій, але й в 

нестандартній ситуації [23, с. 36]. 

Стосовно теми нашого дослідження інтерес викликає робота 

американського науковця Е. Шорта (Е. Short), у якій аналізується корелятивний 

зв’язок між поняттями „компетентність” та „компетенція” у сучасних 

зарубіжних дослідженнях. Так, Е. Шорт визначає, що існують чотири  загальні 

концепції компетентності: 
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• компетентність як поведінка або дія, у межах якої розуміння 

компетентності пов’язується із набуттям людиною умінь і навичок для 

здійснення певної нетворчої діяльності; 

• компетентність як володіння знаннями, уміннями, навичками, 

сутність якої полягає у тому, що людина використовує свої знання і навички з 

метою визначення, яку саме діяльність здійснювати і як саме має 

реалізовуватися цей процес; 

• компетентність як ступінь або рівень здібностей, що вважається за 

достатній; 

• компетентність як властивість або спосіб буття людини. В основі 

такого розуміння лежить визначення природи тієї чи іншої властивості як 

складової компетентності, а також бажаність її для людини [351, с.2]. Саме цей 

підхід Е. Шорт називає найбільш придатним для практичного впровадження. 

Міжнародна комісія Ради Європи в своїх документах розглядає поняття 

„компетентність” як загальні або ключові вміння, базові вміння, 

фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, кроснавчальні вміння 

або навички, ключові уявлення, опори, або опорні знання [359. с.1]. 

Компетентності передбачають спроможність особистості сприймати та 

відповідати на індивідуальні й соціальні потреби і розуміються як комплекс 

ставлень, цінностей, знань і навичок.  

Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for Training, 

Performance and Instruction (IBSTPI), поняття „компетентність” визначається 

як спроможність кваліфіковано провадити діяльність, виконувати завдання 

або роботу. При цьому до складу феномену відносять набір знань, навичок і 

ставлень, що дають змогу особистості ефективно діяти або виконувати певні 

функції, спрямовані на досягнення певних стандартів у професійній галузі або 

певній діяльності [359, с. 3].  

Експерти програми „DeSeCo” визначають компетентність (competency) 

як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби, діяти й 
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виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на 

поєднанні взаємовідповідних пізнавальних ставлень і практичних навичок, 

цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, всього того, що 

можна мобілізувати для активної дії. Моніторинг наявних рівнів 

компетентностей слугуватиме важливим показником ефективності освітньої 

системи [356, с.117]. 

У доповіді на симпозіумі „Ключові компетенції для Європи” (1997 р.) 

В. Хутмахер розрізнив поняття „компетентність” і „компетенція”, окресливши 

підхід, заснований на понятті „компетенція”, як практично-діяльнісний, а 

підхід, заснований на понятті „компетентність” – як ширший, що включає 

особистісні компоненти [343, с.37]. 

У сучасних освітніх документах ЄС „компетентність” і „компетенція” 

(competence and competency) розглядаються як ієрархічно взаємоповязані 

категорії: компетентність – як особистісна категорія, а компетенції 

перетворилися в одиниці навчальної програми і склали „анатомію” 

компетентності [361, с.27]. 

Ч. Велде розглядає компетентність як особистісну характеристику або 

сукупність інтеріорізованих мобільних знань, умінь, навичок і гнучкого 

мислення, а компетенція представляється ним як деякі відчужені, задані 

заздалегідь вимоги до освітньої підготовки випускника [361, с. 39]. 

Істотний зв’язок між поняттями „компетентність” і „компетенція”  

простежує А. Щукін, розуміючи під компетентністю володіння певною 

компетенцією, що відображає особисте відношення індивіда до неї і до самої 

діяльності. Компетентність, як вважає А. Щукін, є „властивістю особистості, 

що визначає її здатність до виконання діяльності на основі сформованої 

компетенції” [324, с. 15]. З ним згодна і М. Смородінова, яка розуміє під 

компетентністю „здатність особистості до самореалізації у певній діяльності 

на основі сформованих компетенцій” [271. с. 16] 

Н. Гончарова визначає компетентність як в деякій мірі характеристику 

ступеня підготовленості фахівця до практичної діяльності. За умов такого 
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підходу компетенція є фундаментальною, сформованою в процесі навчання 

властивістю (якістю), що створює компетентного фахівця [66. с. 14] . 

Такі вітчизняні науковці, як В. Буряк, І. Васильєв, М. Головань є 

прихильниками точки зору стосовно компетенції як „вихідної вимоги до 

підготовки майбутнього фахівця”, а компетентності як володіння 

компетенціями [39, с. 50]. У цьому ж ключі можна розглядати позицію 

В. Веденського, який стверджує, що „компетенція є певною сферою 

застосування знань, умінь, навичок та якостей особистості, які у комплексі 

допомагають спеціалістові діяти у неоднакових ситуаціях та за різних умов” 

[42, с. 53]. 

Ми вважаємо також достатньо переконливими погляди на це питання 

А. Хуторського, який розглядає компетенцію як „задану соціальну вимогу 

(норму) до освітньої підготовки, необхідну для його якісної, продуктивної 

діяльності у певній сфері”, а компетентність – як „володіння, оволодіння 

відповідною компетенцією, що включає особистісне відношення до неї і 

предмету діяльності” [312]. Науковець представляє загальну системну модель 

компетентності як єдність чотирьох взаємопов’язаних компонентів: 

теоретико-інформаційного, діяльнісно-практичного, ціннісно-цільового і 

досвідного. За умов такого підходу компетентність є якістю особистості, що 

припускає володіння людиною певною компетенцією, а компетенція може 

розглядатися як сукупність знань, умінь, навичок, способів діяльності, тобто 

компонентів змісту освіти, необхідних для ефективного здійснення діяльності 

по відношенню до певного кола предметів і процесів. 

У вітчизняних нормативних документах компетентність визначається як 

„набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, що складається 

зі знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на 

практиці” а компетенція як „суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, 

ставлень у певній сфері діяльності людини” [215], „сукупність знань, умінь і 

навичок, що визначають здатність працівника виконувати трудові дії в 

конкретній сфері діяльності” [179].  
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У матеріалах робочої групи Темпус-проекту „Впровадження ECTS в 

українських університетах” термін „компетенція” тлумачиться як „знання та 

уміння, що характеризують здатність студента виконувати, розуміти, 

відображати та пізнавати те, що вимагається освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою фахівця, після закінчення навчання” [51, с. 18]. 

В документах проекту TUNING а також у розробках українських 

провідних науковців (Лист МОНУ від 31.07.2008 №1/9-484 „Комплекс 

нормативних документів для розроблення складових системи галузевих 

стандартів вищої освіти”) зазначається, що „компетентність – інтегрована 

характеристика якостей особистості, результат підготовки випускника ВНЗ 

для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистісних 

предметних областях (компетенціях), який визначається необхідним обсягом і 

рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності”, а поняття „компетенція” 

включає знання і розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність 

знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування 

знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як невід’ємна частина 

способу сприйняття й життя з іншими в соціальному контексті) [153, с.19] 

Зазначимо, що у вітчизняній науково-педагогічній літературі 

найбільшого поширення набуло визначення компетентності як „сукупності 

знань і умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння 

аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати 

інформацію” [64, с. 224].  

Розгляд запропонованих науковцями підходів до розуміння феномену 

„компетентність” дозволив узагальнити основні з цих визначень у табл. 1.1. 

Проведений  порівняльний аналіз визначень терміну „компетентність” у 

сучасному науково-педагогічному дискурсі ще раз засвідчив, що на 

сьогоднішній день єдиної точки зору на це питання ще не існує.  
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Таблиця 1.1 

Основні підходи до визначення поняття „компетентність”  

у науково-педагогічному дискурсі 

Автори Розуміння поняття „компетентність” 

D. Ruchen [356] o здатність успішно задовольняти індивідуальні та 

соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені 

завдання; 

T. Hyland [348] o здатність виконати специфічну діяльність 

відповідно до запропонованого стандарту; 

Н. Biemans, 

M. Mulder [338] 

o здатність людини досягти певних здобутків; 

R. Boyatzis[339] o набір фундаментальних здібностей і вмінь, 

необхідних для успішного виконання певного виду 

діяльності;  

М. Смородінова 

[271] 

o здатність особистості до самореалізації у певній 

діяльності на основі сформованих компетенцій;  

В. Болотов, 

В. Серіков [28] 

o спосіб існування знань, умінь, освіченості, що 

сприяє особистісної самореалізації; складний синтез 

когнітивного, предметно-практичного та особистісного 

досвіду; 

Л. Лєпіхова [151] o симптомокомплекс низки різнорівневих, ієрархічно 

підпорядкованих властивостей структури особистості; 

О. Пометун [212 ] o об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визнаний 

комплекс знань, умінь, навичок, стосунків тощо певного  

рівня, що можуть бути застосовані в широкій сфері 

діяльності людини;  

М. Чошанов [316] o володіння оперативними і мобільними знаннями;  

О. Дубасенюк 

[84] 

o рівень умінь особистості, що відображає ступінь 

відповідності певній компетенції та дозволяє діяти 

конструктивно в мінливих соціальних умовах; 

Е. Зеер, 

Е. Симонюк, 

А. Павлова [104] 

o результат когнітивного навчання цілісна і 

систематизована сукупність узагальнених знань, вмінь і 

досвіду, а також способи виконання професійної 

діяльності; 

В. Симонов [191] o якість особистості, що володіє усебічними 

знаннями у певній області і думка якої, завдяки цьому, є 

вагомою, значимою та авторитетною;  

А. Бермус [18 ] o єдність особистісних, предметних та 

інструментальних особливостей  

В. Шадріков 

[318] 

o володіння певними знаннями, навичками і 

життєвим досвідом, що дозволяє судити про щось, 

робити чи вирішувати що-небудь;  
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Продовження табл. 1.1 

М. Головань 

[64] 

o сукупності знань і умінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати 

наслідки професійної діяльності, використовувати 

інформацію;  

Н. Московська 

[176] 

o інтегральна особистісна характеристика вищого 

порядку, що включає в себе компетенції.  

В. Веденський 

[42], 

О. Савченко 

[247] 

o психологічне утворення особистості, , що 

формується в ході засвоєння індивідуального досвіду та є 

сукупністю різних компетенцій і якостей особистості; 

І. Зимня [105] o актуальна особистісна якість, що формується, 

соціально-професійна характеристика людини, заснована 

на знаннях; 

Ch. Velde [361] o особистісна характеристика або сукупність 

інтеріорізованих мобільних знань, умінь, навичок і 

гнучкого мислення  

А. Щукін [324] o властивість особистості, що визначає  її здатність до 

виконання діяльності на основі сформованої компетенції;  

Н. Гончарова 

[65] 

o характеристика ступеня підготовленості фахівця до 

практичної діяльності; 

А. Хуторський 

[312] 

o володіння, оволодіння відповідною компетенцією, 

що включає особистісне відношення до неї і предмету 

діяльності; 

А. Карпов [130] o інтегральна особистісно-когнітивна якість, що 

базується на сформованості системи професійних знань 

(експертності) і умінь їх ефективно використовувати. 

 

Узагальнюючи визначення, наведені у нашому дослідженні та в таблиці 

1.1.1, можна зробити наступні висновки: 

1. Довідникові джерела тлумачать поняття „компетентність” як міру 

відповідності знань, умінь і досвіду осіб певного соціально-професійного 

статусу реальному рівню складності виконуваних ними задач. 

2. Значна кількість авторів визначають компетентність як сукупність 

знань, вмінь, навичок, досвіду та властивостей особистості, що є необхідними 

у певній сфері діяльності.  
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3. Більшість зарубіжних вчених розуміють це поняття як здібності 

людини, що складають основу успішності діяльності у межах певної роботи чи 

ситуації та визначають способи та форми її поведінки (образ дій та мислення). 

4. Існує погляд на компетентність як на системне новоутворення в 

особистості (знання, уявлення, програми дій, система цінностей і відношень).  

5. Деякі науковці, поєднуючи попередні підходи, визначають 

компетентність як знання, і досвід у певній області і як здатність особистості 

успішно діяти у нетрадиційних ситуаціях чи у професійній діяльності. 

Здійсненний огляд наукової літератури свідчить, що у розумінні 

більшості вчених поняття „компетентність” припускає надбання, 

перетворення й використання необхідних знань, що вимагає активної 

пізнавальної діяльності та особистісної активності індивіда, а також здатності 

реалізації на практиці конкретних сформованих компетенції. Спільним, що 

характеризує позицію різних джерел, є те, що знання людини виступають 

потенціалом, яким вона володіє, але привести його в дію зможуть додаткові 

фактори. Отже, компетентність характеризується не тільки наявністю знань і 

досвіду, а й умінням їх використовувати під час здійснення своїх життєвих 

функцій. 

Ми поділяємо точку зору А. Беруса, В. Болотова, В. Веденського, 

Е. Зеєра, І. Зимньої, Г. Селевко, В. Серікова, М. Смородінової, 

А. Хуторського, А. Щукіна та ін., які вважають компетентність 

багатокомпонентним поняттям, що містить знаннєві, діяльнісні та особистісні 

аспекти і розглядають її як інтегровану якість особистості, певний 

результативний блок, сформований через досвід, знання, вміння, ставлення, 

поведінкові реакції. Зазначимо, що, на наш погляд, компетентність спирається 

на комплекс взаємовідповідних пізнавальних відношень та практичних 

навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань та вмінь, тобто 

всього того, що можна мобілізувати для активної дії особистості. Термін 

„компетентність”, на нашу думку, охоплює більш широке коло, є 

багатозначним по відношенню до знань і вмінь людини. Тому компетенція є 
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більш вузьким поняттям, обмеженим якоюсь однією предметною галуззю, у 

якій індивід готовий і здатний до виконання діяльності і відображає рівень 

знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень та ін. у певній сфері діяльності 

людини. 

Отже, термін „компетентність” стосовно нашого дослідження ми 

розуміємо як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, змістовних 

орієнтацій, ціннісно-смислових установок, знань, вмінь, навичок, досвіду та 

готовності до виконання професійної діяльності. 

Здійснивши зіставлення різних точок зору на визначення поняття 

„компетентність” та його зв’язків з поняттям „компетенція”, звернемося до 

визначення понятійного полю феномену „життєва компетентність”.  

Життя у найбільш широкому розумінні постає як сукупність явищ, що 

відбуваються в організмах, особова форма існування і руху матерії, що 

виникла на певній ступені її розвитку. Життя людини в цілому включає у себе 

всі види діяльності. Життя сучасної людини, як правило, роздвоюється на 

загальну життєдіяльність (звичайне, повсякденне життя) і спеціалізовані види 

діяльності. До останніх відносяться різні види професійної або любительської 

діяльності. Життєдіяльність людини – це спосіб її існування, і нормальна 

повсякденна діяльність і відпочинок.  

Життєдіяльність перебуває в постійному контакті із середовищем 

проживання. За своєю суттю життєдіяльність – це процес взаємодії факторів 

внутрішнього середовища організму із зовнішнім, навколишнім середовищем.  

Питання про сенс буття особистості, суть життя людини, сутність її 

життєдіяльності є головним питанням у філософії. Так, Аристотель  вважав, 

що сенс людської діяльності полягає у використанні розуму для гармонізації 

власного життя. У філософії гедонізму сенс життя зводиться до досягнення 

насолоди. У евдемонізмі життя є прагненням до щастя як справжнього 

призначення людини. Антропоцентричний світогляд як ідеал висуває людину 

як просвітителя, перетворювача природи, захисника і зберігача природи і 

культурних цінностей. Такому підходу протистоїть концепція утилітаризму, 
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що розглядає життя як отримання користі, і концепція прагматизму, що 

розуміє сенс життя у досягненні будь-якими засобами поставленої мети. З 

точки зору сучасної гуманістичної філософії сенс людського життя полягає у 

виборі і здійсненні стратегії життєвого шляху, в пошуку самореалізації і 

здійсненні свободи . 

З позиції соціологічних наук явище життєдіяльності людини „є 

заснованою на матеріальному виробництві та здійснюваною в системі 

суспільних відносин сукупністю процесів свідомого, цілеспрямованого, 

перетворюючого впливу на світ і на саму людину для забезпечення її 

існування, функціонування, розвитку” [47, с.93]. 

Життєдіяльність людини у розумінні психологів постає як внутрішня й 

зовнішня активність особистості у конкретних соціальних та соціально-

психологічних умовах [327, с.376]. Сама психіка людини розуміється з 

психологічної точки зору як особова форма життєдіяльності. Життєдіяльність 

особистості є, з позицій діяльнісного підходу у психології, сукупністю дій і 

станів людини, що спричиняються її потребами (інтересами) і спрямовані на 

предмети їх задоволення (об’єкти діяльності) [241, с. 398 ] 

Результатом життєдіяльності конкретної людини є життєвий досвід, 

„виражений в об’єктивних формах екзистенційного досвіду реалізації 

вітальних потреб, відображений в сукупності особистісно пережитих 

символів, цінностей, норм і знань” [315, с.11]. Життєвий досвід, за 

визначенням А. Бєлкіна, це вітагенна інформація, що стала надбанням 

особистості, відкладена в резервах довгострокової пам’яті. Вона знаходиться в 

стані постійної готовності до актуалізації в адекватних ситуаціях, вона постає 

як сплав думок, почуттів, вчинків, пережитих людиною і представляє для 

нього самодостатню цінність. Життєвий досвід пов’язаний з пам’яттю розуму, 

пам’яттю почуттів, пам’яттю поведінки. [17, с.188]. Тобто, життєвий досвід 

складається у людини в результаті отримання вітагенної інформації (досвіду 

життя), причому ця інформація носить не завжди цілеспрямований, 

організований характер і обробляється в суб’єктивному просторі особистості. 
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Життєва компетентність особистості тісно пов’язана із визначенням  її 

життєвої стратегії, формуванням життєвої позиції, цінностей та життєвих 

цілей. Життєва стратегія є способом свідомого планування і конструювання 

особистістю власного життя шляхом поетапного формування майбутнього. 

Природа життєвої стратегії детально простежена у роботах 

К. Альбуханової-Славської, яка робить висновок, що життєва стратегія „в 

широкому її розумінні – це принципова здатність особистості до з’єднання 

своєї індивідуальності з умовами життя, до її відтворення та розвитку, що 

реалізується в різних життєвих умовах та обставинах [1, с. 245].  

Низка науковців у галузі педагогіки та психології (А. Адлер, П. Берн, 

Ю. Резнік, Е. Смірнов, Л. Сохань, Х. Томе та інші), у ракурсі досліджень яких 

висвітлюється життєва стратегія особистості, визначають у якості її 

провідного параметру активність як невід’ємну складову усіх сфер 

життєдіяльності людини. Активність виступає у якості здібності особистості 

до збалансування бажаного та необхідного, особистого та соціального.  

На формування життєвої стратегії суттєво впливає життєва позиція 

людини, сукупність життєвих цілей і задач. Якщо ці цілі примітивні, життєвий 

кругозір людини вузький, необхідність у формуванні стратегії зникає, життєва 

компетентність набувається в повільному темпі і має більш низький рівень. 

Якщо позиція суперечлива, нестійка, стратегію побудувати складно. Потреби 

у визначенні, формуванні і реалізації стратегії власного життя, на думку 

науковців, тісно пов’язані з потребою зробити його насиченим внутрішніми 

подіями, більш свідомим та інтенсивним. Уникнення життєвих проблем, 

небажання ускладнювати власну життєдіяльність рівнозначно відмові від 

життєвої компетентності [1, с. 26].  

За переконанням І. Єрмакова та Д. Пузікова [90, с.121], життєва позиція 

слугує платформою для життєвої стратегії, а життєва стратегія визначально 

впливає на формування життєвої компетентності. Отже, життєва стратегія, у 

найбільш загальному розумінні, полягає у конструюванні особистістю свого 

життя шляхом постановки і досягнення цілей, на основі прогнозування та у 
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відповідності до власних цінностей та потреб й може зазнавати корекції на 

протязі всього життя. 

Ще одним важливим концептом, що, на нашу думку, входить до 

понятійного поля феномену „життєва компетентність”, є життєздатність. 

Життєздатність проявляється в творчій діяльності з перетворенні самого себе, 

організації трудової і професійної діяльності. Життєздатність з педагогічних 

позицій розглядається як властивість особистості і як життєвий принцип, 

заснований на активному ставленні до власного існування відповідності до 

моральних способів поведінки. Наприклад, Е. Рильська розглядає 

життєздатність як „загальносистемну, інтегративну властивість, релевантну 

людині як системі, що саморозвивається і характеризує потенційну 

можливість зберігати свою цілісність, утримуючи життя у постійному 

сполученні з вимогами соціального буття і людського призначення” [244, с. 

74].  

Для становлення життєздатної особистості і стійкості до деструктивних 

впливів велике значення має залучення молодої людини до виконання 

соціальних ролей і функцій відповідно до сучасних вимог суспільства. Так, 

М. Гур’янова, досліджуючи життєздатність особистості як педагогічний 

феномен, визначає її як „інтегровану якість особистості, яка володіє 

сукупністю ціннісних орієнтацій, особистісних якостей, різнобічних 

здібностей, умінь, базових знань про закони буття, що дозволяють їй успішно 

функціонувати і гармонійно розвиватися в динамічно мінливому соціумі” [71, 

с. 74]. 

Американські психологи С. Мадді, М. Броу та Д. Хошаб у своєму 

дослідженні вказують на зв’язок понять „життєздатність” і „життєстійкість”. 

За їхньою думкою, життєздатність є системою переконань про себе, про світ, 

про відношення зі світом, тобто є проблемною областю, тоді як життєстійкість 

є конкретним варіантом підходу до вирішення цієї проблеми, тобто її 

механізмом. Життєстійкість  визначається вченими як установка на 

виживання, риса особистості, що апріорі мотивує на пошук шляхів виходу зі 
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складних життєвих ситуацій, дозволяє впоратися зі стресом ефективно і 

рухатися завжди у напрямку особистісного росту. Життєстійкість постає 

життєвим ресурсом людини, який вона сама може змінити, надаючи життю 

цінність і сенс [352, с.148 ]. 

З практичної точки зору, як зазначає О . Шубнікова, життєздатність слід 

розуміти значно ширше, ніж життєстійкість. Науковець додає, що 

життєстійкість – „це набір установок і навичок, що дозволяють перетворити 

зміни, що відбуваються з особистістю, в її можливості. Вона включає 

здатність людини захищати свою цілісність від впливу сильних несприятливих 

зовнішніх дій, а також здатність будувати повноцінне життя у складних 

умовах” [322, с.14]. Таким чином, поняття „життєстійкість” є необхідною 

складовою у структурі життєздатності. 

Останньою категорією, що ми вважаємо за необхідне позначити у 

понятійному полі досліджуваного феномену, є життєтворчість. 

Життєтворчість виступає засобом вирішення різнотермінових життєвих задач, 

що висуває перед собою особистість. Це поняття відображає творіння нового 

буття, „нової онтоантропологічної реальності, і в ній нової людини. 

Кардинальною відмінністю життя, яке здійснюється у руслі життєтворчості, є 

її актуалізована унікальність” [27, с.432]. Життєтворчість можна визначити як 

особистісно-орієнтовану практику розвитку відносин зі світом. 

З позицій діяльнісного підходу життя людини визначається як 

особливий тип діяльності (життєдіяльність), а життєтворчість – як особливий 

вид чи рівень життєдіяльності [90, с.37]. Поняття життєтворчість трактується 

вітчизняними дослідниками (О. Бойко, В. Нечипоренко, І. Єрмаков, 

К. Крамаренко, І. Ящук та ін.) як духовно-практична діяльність особистості, 

спрямована на творче проектування, планування і здійснення свого життя. 

Тобто з плином часу людина сама оволодіває мистецтвом жити, розроблюючи 

і здійснюючи свій життєвій сценарій. Життя постає як процес життєтворчості, 

що є основною ідеологією ХХІ століття [141, с.101].  
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На думку І. Єрмакова життєтворчість постає як особлива, вища форма 

виявлення творчої природи людини. Вона сприяє самостійному вибору 

особистістю стратегії життя, розробці життєвих планів і програм, вибору та 

використанню засобів, необхідних для реалізації індивідуального життєвого 

проекту. Науковець наполягає, що „мистецтво жити є вищою розвиненою 

здатністю до життя” [88]. 

З цих позицій можна говорити про життєтворчість як необхідну 

складову життєвої компетентності, що визначає повноту самореалізації 

особистості, досягнення нею вершин свого саморозвитку.  

Здійснений огляд понятійного полю феномену „життєва 

компетентність”, а саме таких понять як „життєдіяльність”, „життєвий досвід”, 

„життєва стратегія”, „життєздатність”, „життєстійкість”, „життєтворчість”, 

засвідчує складність і багатоаспектність досліджуваної категорії як явища у 

системі соціалізації людини, її освіті та вихованні.  

Як визначають сучасні науковці, компетентність у житті розкриває міру 

залучення особистості до активної діяльності, здатність ефективно 

розв’язувати проблемну ситуацію життя, мобілізувати при цьому знання, 

досвід, цінності, вміння [152, с.143]. Життєва компетентність може 

розглядатися як нова освітня парадигма, що спрямована на досягнення 

принципово нової мети освітньо-виховного процесу, яка відповідала б 

вимогам сучасної доби. 

Підкреслимо, що загальновизнаного визначення поняття „життєва 

компетентність” ще не вироблено науковцями. Саме поняття остаточно 

увійшло в науковий обіг у кінці 90-х pp. ХХ століття завдяки працям таких 

вітчизняних вчених, як Л. Сохань, І. Єрмаков, І. Ящук, які одними з перших 

почали досліджувати означене явище.  

Розглянемо більш детально педагогічні доробки, що стали основою 

теоретичного фундаменту визначення феномену „життєва компетентність 

особистості”. 
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Звертаючись до досвіду зарубіжних вчених, відмітимо, що Б. Рей у 

роботі „Ключові уміння для Європи”, визначаючи необхідні для 

життєдіяльності компетентності, вживає термін „ключові уявлення”, маючи на 

увазі те, як людина розуміє світ. Ключові уявлення, на думку науковця, 

„розкривають значення різних ситуацій, а також допомагають вирішити їх, 

застосовуючи логіку та раціоналізм отриманих знань, умінь і навичок” [232, 

с.7]. У свою чергу, Ж. Перре вживає поняття „компетентність широкого 

спектра”, розуміючи під цим навички й уміння, що можуть використовуватися 

в різних ситуаціях та контекстах, притому основним є вміння опановувати 

нові ситуації. Згідно з концепцією Ж. Перре, життєва компетентність – це 

взаємозв’язок між навичками, уміннями, ситуативною діяльністю та 

особистістю [282, с.88 ]. 

Вітчизняні вчені відзначають, що життєва компетентність містить у собі 

такі надбання особистості, як знання, вміння, навички, способи діяльності, 

розвинені можливості сприймання, розуміння та творчого використання 

матеріальних та духовних цінностей суспільства [15; 29; 160]. 

У багатьох педагогічних дослідженнях [32; 37; 38; 41; 79; 152] 

зазначається, що життєва компетентність є багаторівневою категорією, що 

формується упродовж усієї діяльності людини, починаючи з родини, взаємин з 

оточуючими, проходження етапів соціалізації, набуття життєвого досвіду, 

освоєння ціннісних орієнтирів, професійних навичок, завдяки вихованню, 

освіті, професійній діяльності, перебуваючи під постійним впливом 

інформації. Так, Т. Варенова розглядає життєву компетентність як 

найсуттєвішу детермінанту самореалізації особистості і визначає її як складне 

утворення, що містить у собі знання, уміння, навички, життєвий досвід та 

життєві досягнення [41, с.15]. 

Усі вищенаведені міркування свідчать, що безумовним є переконання 

науковців у тому, що суттю життєвої компетентності є здатність особистості 

застосовувати знання, уміння і життєвий досвід відповідно до життєвої 

ситуації. 
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Зазначимо, що такі компоненти, як знання, вміння, життєвий досвід 

визначаються у якості складових життєвої компетентності переважною 

більшістю авторів. Наприклад, І. Ящук наголошує на тому, що життєва 

компетентність є сукупністю знань, вмінь, життєвого досвіду, необхідного для 

розв’язання життєвих завдань [336, с. 24]. Л. Лисогор додає до означеного 

комплексу життєтворчі здатності особистості, необхідні для продуктивного 

здійснення життя як індивідуального життєвого проекту [152, с.143].  

І. Зимня наполягає на наявності у життєвій компетентності, крім 

згаданих умінь і знань, ще й ціннісних орієнтацій. Зазначений структурний 

комплекс стосується людини як особистості, як суб’єкта життєдіяльності; 

взаємодій з іншими людьми; діяльності в усіх її типах і формах [105, с.28]. 

У цьому ж ключі можна розглядати і точку зору О. Демчук, яка вказує 

на тісний зв’язок життєвої компетентності з індивідуальним стилем 

життєдіяльності та системою ціннісних орієнтацій особистості, у якості  

системоуворюючої складової життєвої компетентності виступає 

відповідальність особистості за свою долю, за свої вчинки і дії, за їхні 

соціальні наслідки [75].  

Дещо інші акценти розставляє Л. Сохань, яка вважає, що життєва 

компетентність є складним системним поняттям, яке не зводиться ні до знань, 

ні до навичок, ні до якостей. Науковець вбачає у цьому утворенні, передусім, 

здатність особистості вирішувати проблеми в усіх сферах життєдіяльності, 

виконувати життєві і соціальні ролі, що ґрунтуються на життєтворчих 

знаннях, уміннях і навичках, життєвих досягненнях [274, с. 156]. 

Погоджуючись з позицією попереднього автора, В. Ляшенко визначає 

життєву компетентність особистості як конгломерат знань, умінь й навичок, 

життєвої мудрості, життєтворчих здібностей, життєвого досвіду та життєвих 

досягнень та у якості характерних ознак цього феномену вказує 

трансформативність, різнорівневість та індивідуальність, послідовність та 

ступневість, можливості вікової видозміни, залежність від внутрішніх та 

зовнішніх чинників впливу [159, с.21]. 
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В. Нечипоренко наголошує, що компетентність людини – це її здатність 

вирішувати життєві проблеми, що ґрунтуються на знаннях, досвіді, цінностях. 

Науковець говорить про життєву компетентність як про інтеграцію різних 

видів компетентностей, що розкривають загальну здатність людини у тих чи 

інших сферах життєдіяльності. При цьому дослідник наголошуює, що життєва 

компетентність передбачає свідоме і відповідальне ставлення до виконання 

особистістю життєвих і соціальних ролей [95, с.39].  

Наближується до цього розуміння життєвої компетентності і 

Р. Безлюдний, який визначає її як компетентне свідоме ставлення особистості 

до життя, що розшифровується автором як потреба в самопізнанні, 

самореалізації в різних видах діяльності; оволодіння науковими знаннями про 

сутність „Я”, принципами і методами життєздійснення; усвідомлена 

організація свого життєвого шляху; критичне бачення свого життя; осмислене 

розв’язання міжособистісних суперечностей; здатність до об’єктивної оцінки 

сфер і меж поширення своєї життєвої активності; усвідомлення й адекватне 

сприймання результатів життєтворчості, осмисленні своєї цінності в житті [14, 

с.131 ]. 

У розумінні Л. Щербакової життєва компетентність постає як здатність 

особистості вирішувати певне коло життєвих завдань, що сприяють 

досягненню успіху у різних сферах діяльності [323, с.56]. 

Деякі вітчизняні вчені на перший план у дефініції поняття „життєва 

компетентність” виводять визначення її як інтегральної характеристики 

особистості, підкреслюючи при цьому кожен свій аспект проблеми. Так, 

Т. Войцях та А. Щербіна наголошують на тому, що ця інтегральна 

характеристика сприяє особистісній самореалізації людини, виражається через 

діяльність, має діалектичний характер і визначає спроможність особистості 

щодо вирішення життєвих проблем шляхом усвідомлення їх цінності й 

сутності; засвоєння нею загальноприйнятих норм і правил їх вирішення; 

ціннісне ставлення до оволодіння досвідом реалізації різновидів 
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життєдіяльності на основі наявних знань, умінь, навичок і особистісних 

якостей [49]. 

Як стверджує Л. Канішевська, життєва компетентність – це „інтегральна 

характеристика особистості, що визначає спроможність людини вирішувати 

життєві проблеми шляхом розуміння їх сутності та значущості; засвоєння нею 

існуючих правил і норм їх вирішення; вміння орієнтуватися в джерелах 

інформації, що можуть допомагати в їх вирішенні; формування досвіду різних 

видів діяльності, відповідності із власними силами і нахилами” [129, с. 17]. 

Звертає увагу й розуміння досліджуваного феномену як різнопланових 

вмінь. Наприклад, Т. Титаренко під життєвою компетентністю розуміє 

„вміння не зосереджуватися лише на собі, а виходити за межі особистого 

егоцентризму, віру у свої адаптивні можливості, уміння розумно виходити за 

межі норм, уникати зайвої мінливості й відносності світу” [290, с. 183]. На 

думку І. Дикун, життєва компетентність виявляється в умінні здійснювати 

власний вибір, виходячи з адекватної самооцінки в конкретній ситуації [82, 

с.194].  

О. Демчук зазначає, що життєва компетентність є вмінням „розв’язувати 

найрізноманітніші життєві проблеми; отримувати й аналізувати інформацію; 

критично аналізувати її, приймати рішення; оцінювати соціальні наслідки дій; 

працювати в групі; розробляти й виконувати контракти; включатись у 

проекти, організовувати свою роботу, використовувати нові інформаційні 

технології, проявляти стійкість перед труднощами, знаходити нові рішення. 

Поняття компетентності інтегрує в собі такі складові: когнітивну, 

мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову тощо” [75]. 

Досліджуючи соціально-психологічний аспект феномену „життєва 

компетентність”, В. Циба вказав на роль життєвої компетентності у 

визначенні і здійсненні особистістю власного життєвого шляху. Науковець 

зазначив, що „осмислення свого призначення, своєї долі, життєвих цілей, 

сенсу життя і організація життєвого шляху визначають зміст життєвої 

компетентності особистості. В цьому змісті відображується оптимізація 
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життєвого шляху, тобто обґрунтування раціональних способів досягнення 

мети” [95, с. 122].  

Оригінальною представляється нам точка зору Н. Пустовіт, яка 

характеризує життєву компетентність як „індикатор, що дозволяє визначити 

готовність учня-випускника до життя, його подальший особистісний розвиток 

і здатність до активної участі у житті суспільства”; „логічне поєднання 

ставлення і цінності, уміння та знання” [228, с.156].  

Ми підтримуємо позицію В. Зарицької,  яка життєву компетентність 

визначає як цілісне утворення, що становить системну властивість усієї 

особистості, „характеризує її здатність зберігати та оптимально відтворювати, 

розвивати себе, своє життя, успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, 

вирішувати складні життєві проблеми” [102, с. 89]. 

Найбільш широко, на наш погляд, розуміють цю категорію І. Єрмаков, 

Г. Несен, які зазначають, що життєва компетентність є складним утворенням і 

охоплює: знання, уміння та навички; життєтворчі здібності; життєвий досвід; 

життєві досягнення особистості; уміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях; 

здатність обирати адекватні та ефективні способи розв’язання життєвих 

проблем; знання своїх особистих якостей, переваг і недоліків; здатність до 

самовдосконалення та самозмін; здатність розуміти та правильно оцінювати 

інших людей, встановлювати з ними адекватні форми спілкування, виявляти 

толерантність у відносинах; уміння керувати собою й обставинами свого 

життя; здатність особистості до життя (здатність перебувати в соціумі й 

відповідно діяти) [96, с.298]. 

Для визначення суті досліджуваного феномену важливим, на наш 

погляд, буде звернення до функцій життєвої компетентності, що представлені 

у науково-педагогічних працях. 

У дослідженнях І. Єрмакова та Д. Пузікова визначаються три основні 

функції життєвої компетентності: забезпечення життєстійкості, 

життєздатності та життєтворчість особистості [89, с.199]. 
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Т. Войцях, А. Щербина зазначають, що розвинена життєва 

компетентність дає змогу особистості реалізувати себе у досить широкому 

просторі. Підсумовуючі наукові наробки попередників (І. Єрмаков, Л. Сохань, 

Д. Пузіков, П. Пустовіт І. Ящук,) дослідники виокремлюють наступні її 

функції:  

• захисна (захищає від життєвих ризиків і невдач, попереджає 

негативні події чи допомагає пережити їх, дає змогу адаптуватися до 

соціального середовища, складної ситуації життя); 

• життєпізнання і самопізнання (дає особистості змогу активно 

формувати уявлення про своє життя, життєдіяльність, особисту життєву 

перспективу, адекватно сприймати життєві події, застосовувати пізнане, є 

запорукою адекватного розуміння особистістю своєї життєвої ситуації і 

життєвих проблем, оцінювання власних якостей і ресурсів); 

• життєвого передбачення (дає змогу ефективно застосовувати пізнане 

у прогнозуванні свого життя; передбачати альтернативні цілі і засоби власної 

життєдіяльності, діяти та приймати життєві рішення з відповідним часово-

просторовим випередженням відносно очікуваних, майбутніх життєвих 

подій); 

• життєвого самовизначення (забезпечує оптимальні умови 

самовизначення, визначення особистістю власного життєвого шляху, 

життєвих цілей, завдань, конкретних шляхів і засобів їх досягнення); 

• самореалізації (створює необхідні психологічні умови повноти 

самореалізації особистості і досягнення нею вершин свого самоздійснення, 

активної участі у житті суспільства); 

• організації і вдосконалення життєдіяльності (життєва компетентність 

сприяє організації особистістю власного життя та його ресурсів відповідно до 

вимог життєвого проекту, об’єктивних вимог середовища до людини, 

самовдосконаленню, розвитку та корекції особистісних якостей) [49]. 

Погоджуючись з дослідниками стосовно визначених функцій, 

підкреслимо що, на нашу думку, головною функцією життєвої компетентності 
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є успішне розв’язання життєвих проблем і завдань особистості, активність у 

вирішенні суспільних проблем, забезпечення її продуктивного життєвого 

самовизначення і самоздійснення, оптимальної організації життєвого шляху. 

Аналіз наукових праць, у яких розглядаються різні аспекти життєвої 

компетентності, дозволив виокремити низку підходів до визначення суттєвих 

ознак цього феномену. Зазначимо, що більшість вчених до складових життєвої 

компетентності зараховує знання, вміння, навички, життєвий досвід [32; 41; 

38; 79; 102; 142], ціннісні орієнтації [49; 75; 106; 129], способи діяльності, 

розвинені можливості сприймання, розуміння та творчого використання 

матеріальних та духовних цінностей суспільства [15; 29; 160] життєтворчі 

здатності особистості [153], підкреслює роль самопізнання, самооцінки, 

самореалізації, рефлексії у її формуванні [14; 49; 73; 82; 95; 96; 290] і визначає 

її суть у здатності особистості застосовувати ці характеристики відповідно до 

життєвої ситуації [152; 323; 336], вирішувати проблеми в усіх сферах 

життєдіяльності, виконувати життєві і соціальні ролі [95; 276].  

Найбільш важливі для нашого дослідження визначення, запропоновані 

сучасними науковцями, представлено у таблиці 1.2 „Порівняльний аналіз 

сутності поняття „життєва компетентність особистості””. 

Таблиця 1.2 

Порівняльний аналіз сутності поняття „життєва компетентність 

особистості” 

 

Автор Зміст поняття „життєва компетентність 

особистості” 

І. Ящук [336] сукупність знань, вмінь, життєвого досвіду, 

необхідного для розв’язання життєвих завдань; 

Т. Варенова [41] сукупність знань, вмінь,навичок, життєвого досвіду та 

життєвих досягнень; 

В. Безруков [15], 

Ю. Бондаренко [29] 

сукупність знань, вмінь, навичок, способів діяльності, 

розвинених можливостей сприймання, розуміння та 

творчого використання матеріальних та духовних 

цінностей суспільства; 
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Продовження таблиі 1.2 

Л. Лисогор [152] сукупність знань, вмінь, життєвого досвіду, 

життєтворчих здатностей особистості, необхідних для 

продуктивного здійснення життя як індивідуального 

життєвого проекту; 

І. Зимня [9106] сукупність знань, вмінь та ціннісних орієнтацій; 

В. Ляшенко [160] 

 

особливе психолого-педагогічне явище, конгломерат 

знань, умінь й навичок, життєвої мудрості, 

життєтворчих здібностей, життєвого досвіду та 

життєвих досягнень, що має наступні характерні 

ознаки: трансформативність, різнорівневість та 

індивідуальність, послідовність та ступневість, 

можливості вікової видозміни, залежність від 

внутрішніх та зовнішніх чинників впливу.  

Л. Сохань [276] здатність особистості вирішувати проблеми в усіх 

сферах життєдіяльності, виконувати життєві і 

соціальні ролі, що ґрунтуються на життєтворчих 

знаннях, уміннях і навичках, життєвих досягненнях; 

Л. Щербакова [323] здатність особистості вирішувати певне коло 

життєвих завдань, що сприяють досягненню успіху у 

різних сферах діяльності;  

О. Демчук [715] здатність розв’язувати найрізноманітніші життєві 

проблеми; отримувати й аналізувати інформацію; 

критично аналізувати її, приймати рішення; 

оцінювати соціальні наслідки дій; працювати в групі; 

розробляти й виконувати контракти; включатись у 

проекти, організовувати свою роботу, 

використовувати нові інформаційні технології, 

проявляти стійкість перед труднощами, знаходити 

нові рішення; 

В. Циба [313] здатність до осмислення свого призначення, життєвих 

цілей, сенсу життя і організації життєвого шляху;  

Т. Войцях, 

А. Щербіна [49] 

інтегральна характеристика особистості, що сприяє 

особистісній самореалізації людини, виражається 

через діяльність, має діалектичний характер і 

визначає спроможність особистості щодо вирішення 

життєвих проблем шляхом усвідомлення їх цінності й 

сутності; засвоєння нею загальноприйнятих норм і 

правил їх вирішення; ціннісне ставлення до 

оволодіння досвідом реалізації різновидів 

життєдіяльності на основі наявних знань, умінь, 

навичок і особистісних якостей  
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Продовження табл. 1.2 

Л. Канішевська 

[129] 

інтегральна характеристика особистості, що визначає 

спроможність людини вирішувати життєві проблеми 

шляхом розуміння їх сутності та значущості; засвоєння 

існуючих правил і норм їх вирішення; вміння 

орієнтуватися в джерелах інформації, що можуть 

допомагати в їх вирішенні; формування досвіду різних 

видів діяльності, відповідності із власними силами і 

нахилами;  

В. Зарицька 

 [102] 

 

цілісне утворення, що становить системну властивість 

усієї особистості, характеризує її здатність зберігати та 

оптимально відтворювати, розвивати себе, своє життя, 

успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, вирішувати 

складні життєві проблеми;  

Ж. Перре [282] взаємозв’язок між навичками, уміннями, ситуативною 

діяльністю та особистістю; 

В. Нечипоренко 

[186] 

інтеграція різних видів компетентностей, що 

розкривають загальну здатність людини у тих чи інших 

сферах життєдіяльності, здатність вирішувати життєві 

проблеми, що ґрунтуються на знаннях, досвіді, 

цінностях;  

І. Єрмаков, 

Г. Несен [96] 

складне утворення, що охоплює знання, уміння та 

навички, життєтворчі здібності, життєвий досвід, 

життєві досягнення особистості, уміння орієнтуватися в 

соціальних ситуаціях; здатність обирати адекватні та 

ефективні способи розв’язання життєвих проблем; 

знання своїх особистих якостей, переваг і недоліків; 

здатність до самовдосконалення; здатність розуміти та 

правильно оцінювати інших людей, встановлювати з 

ними адекватні форми спілкування, виявляти 

толерантність у відносинах; 

Р. Безлюдний 

[14] 

компетентне свідоме ставлення особистості до життя: 

потреба в самопізнанні, самореалізації в різних видах 

діяльності; усвідомлена організація свого життєвого 

шляху; критичне бачення свого життя; осмислене 

розв’язання міжособистісних суперечностей; 

усвідомлення й адекватне сприймання результатів 

життєтворчості, осмисленні своєї цінності в житті; 

Н. Пустовіт 

[228] 

індикатор, що дозволяє визначити готовність 

особистості учня до життя, його подальший 

особистісний розвиток і здатність до активної участі у 

житті суспільства; логічне поєднання ставлення і 

цінності, уміння та знання. 
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Здійснений контент-аналіз поглядів учених дозволяє констатувати, що 

життєва компетентність розглядається як: 

– сукупність знань, вмінь та життєвого досвіду [49; 96; 152, 160; 336], 

життєвих досягнень [49; 76; 96], життєтворчих здатностей [96; 152, 160; 274], 

ціннісних орієнтацій [49; 106; 186; 228], можливостей творчого використання 

цінностей суспільства [15; 29] тощо; 

– здатність особистості вирішувати проблеми в усіх сферах 

життєдіяльності [49; 186; 274], виконувати життєві і соціальні ролі [274], 

отримувати й критично аналізувати інформацію; оцінювати соціальні наслідки 

дій; працювати в групі; використовувати нові інформаційні технології [76], 

осмислювати своє призначення, життєві цілі [313], організовувати життєвий 

шлях [76; 313], здатність до самовдосконалення та самозмін; здатність 

розуміти та правильно оцінювати інших людей, встановлювати з ними 

адекватні форми спілкування [96];  

– цілісне утворення, інтегральна характеристика особистості, що 

визначає спроможність особистості до вирішення життєвих проблем та 

особистісної самореалізації [14; 49; 129], уміння орієнтуватися в джерелах 

інформації, формування досвіду різних видів діяльності, відповідності із 

власними силами і нахилами [96; 129], уміння орієнтуватися в соціальних 

ситуаціях, виявляти толерантність у відносинах, уміння керувати собою й 

обставинами свого життя [96], характеризує здатність особистості розвивати 

себе [102]; 

–  компетентне свідоме ставлення особистості до життя [14]. 

Отже, зазначимо, що життєва компетентність належить до ключових 

компетентностей, має діяльнісний характер та є цілісним утворенням, 

складною системною властивістю особистості, що ґрунтується на 

життєтворчих знаннях і уміннях, життєвому досвіді і характеризує здатність 

особистості розвивати себе, досягати поставленої мети, успішно діяти в різних 

життєвих ситуаціях, долати труднощі та вирішувати складні життєві завдання 

в усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві і соціальні ролі. Життєва 
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компетентність є детермінантом саморозвитку, самореалізації, 

самоактуалізації та життєтворчості особистості. 

 

1.2. Особливості формування життєвої компетентності студентів 

класичних університетів 

 

1.2.1. Професійна підготовка майбутнього вчителя в класичному 

університеті 

 

Розгляд професійної підготовки майбутніх вчителів у освітньому 

просторі класичного університету потребує, по-перше, виділення 

характеристик, що відрізняють класичний університет від інших вищих 

навчальних закладів, та, по-друге, визначення специфіки університетської 

педагогічної освіти.  

Університети від моменту своєї появи завжди відігравали у світі 

стратегічну суспільно-політичну роль, створюючи, примножуючи та 

поширюючи знання. Університети є частиною національної і світової 

культурної спадщини, прямо чи опосередковано формуючи ті ціннісно-

орієнтаційні парадигми, за якими розвивалося людство упродовж століть. На 

наш погляд, характеристика класичного університету не лише як наукового 

осередку, але й як генератора розвитку суспільства, поширення у ньому 

моральних і культурних цінностей є дуже важливою стосовно предмету 

нашого дослідження.  

Як зазначає С. Сапожников, формула університетської місії, що існує 

вже більш 100 років, полягає в тому, що „університети – це установи для 

досліджень (одержання знань) і навчання (передачі отриманих знань), 

незалежно від будь-якої форми застосування результатів обох цих процесів” 

[251, с.3]. На пізніх етапах свого розвитку ці заклади стали орієнтуватися у 

першу чергу на забезпечення високого рівня підготовки фахівців і реалізацію 

загальнокультурної функції вищої освіти. 
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Перші університети були класичними не тільки за часом виникнення, а й 

за своєю структурою. Зазвичай, усі вони мали чотири факультети: 

богословський, юридичний, медичний, артистичний, або підготовчий, який 

пізніше отримав назву філософського. На артистичному факультеті 

викладалися „сім вільних мистецтв” (латинська граматика, риторика і 

діалектика, арифметика, геометрія, астрономія і теорія музики), і саме ця 

система знань складала основу класичної університетської освіти. Лише після 

закінчення цього факультету можна було продовжити навчання на одному з 

трьох інших основних факультетів. Класичний університет ХІХ століття 

складався теж як мінімум з чотирьох факультетів: історико-філологічного 

(філософсько-філологічного), фізико-математичного, юридичного і 

медичного.  

У науці відомі декілька систем поглядів на принципи організації 

класичного університету. Так, згідно з англійською моделлю, університет 

ґрунтується на принципах розвитку особистості як головної мети діяльності та 

центральному значенні академічної спільноти. Англійська система передбачає 

деяке відокремлення навчання від наукових досліджень. Французька система 

базується на публічному характері університетів і сильному впливі на них 

держави (встановлення керівництва університету урядом, законодавче 

регулювання програм навчання), передбачає концентрацію на навчанні, що 

спричиняє окрему організацію досліджень. Якщо відповідно до французької 

концепції класичний університет розумівся здебільшого як місце навчання 

спеціалістів для державної служби, то американська концепція на перший 

план висуває виховання інтелектуалів для служіння суспільному поступу і 

тісне поєднання навчання і наукових досліджень в глибокім переконанні, що 

лише викладачі, які ведуть наукові дослідження, мають достатній потенціал 

творчості, щоб забезпечити інтелектуальний розвиток молоді, яку вони 

навчають. Американська система передбачає дотримання рівноваги між 

загальними і ринковими цілями.   
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Найбільш поширена у наш час концепція класичного університету була 

обґрунтована і реалізована німецьким філософом і реформатором 

В. Гумбольдтом на початку ХІХ століття. Г. Шнедельбах запевняє, що ця 

модель є „класичною моделлю інтеграції функції наукового дослідження до 

університетської місії” [321, с. 2]. Ідея класичного університету, у якій 

В. Гумбольдт акумулював думки Г. Гегеля, Ф. Шеллінга, І. Фіхте та ін., 

передбачала сенс універсальної цілісності сукупних здібностей розвитку 

людини, включаючи здатність набувати і передавати знання, а також здатність 

їх модифікувати, критикувати їх чи від них відмовлятися [69, с.5]. 

В. Гумбольдтом були висунуті наступні принципи класичного університету: 

фундаментальність освіти; академічна свобода у викладанні і дослідженні; 

навчання через дослідження; відмова від утилітарного знання і панування 

емпіричної науки; автономність освітнього закладу; панування гуманітарного 

знання. Згідно з німецькою моделлю, університет повинен бути налаштований 

виключно на пізнання всієї повноти знань та осягнення істини, мусить вчити 

мисленню, а не професії і характеризуватись поєднанням навчання і наукових 

досліджень. 

Як зазначає Д. Скот, основу системи університету В. Гумбольдта 

складають три домінанти, що згодом поширилися в усьому світі: єдність місії 

дослідження та навчання; академічна свобода, що включає як Lernfreiheit 

(„свободу вчитися”) так і Lehrfreiheit („свободу викладати”); самодостатність 

кожної з наукових дисциплін, що підтверджує чистоту дослідження у 

кожному конкретному випадку. „Місія проведення наукових досліджень 

важлива для покращення життя будь-якого суспільства в світі, адже створює 

кваліфіковану робочу силу, сприяє економічному зростанню, покращує 

охорону здоров’я та активізує виробництво нових знань” – робить висновок 

науковець стосовно значення цієї сутнісної складової університетської 

діяльності [357, с. 23.]. 

Безумовним є факт, що більшість з наведених постулатів набули 

особливої актуальності у сучасні часи перебудови вищої освіти в Україні. У 
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вітчизняних нормативних документах („Закон України „Про вищу освіту” 

2014 р.) зазначено, що „університет – багатогалузевий (класичний, технічний) 

або галузевий (профільний, технологічний, педагогічний, фізичного виховання 

і спорту, гуманітарний, богословський/теологічний, медичний, економічний, 

юридичний, фармацевтичний, аграрний, мистецький, культурологічний тощо) 

вищий навчальний заклад, що провадить інноваційну освітню діяльність за 

різними ступенями вищої освіти, проводить фундаментальні та/або прикладні 

наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має 

розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих 

підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-

просвітницьку діяльність” [101]. 

В інших джерелах зміст поняття „класичний” уточнюється наступним 

чином: „класичний університет – багатопрофільний вищий заклад освіти, що 

здійснює підготовку фахівців з вищою освітою природничих, гуманітарних, 

технічних та інших напрямів науки, техніки і культури за освітньо-

професійними програмами всіх рівнів, проводить фундаментальні та 

прикладні наукові дослідження, є провідним науково-методичним центром, 

сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку 

діяльність серед населення, має розвинуту інфраструктуру наукових та 

науково-виробничих установ і підприємств, високий рівень кадрового і 

матеріально-технічного забезпечення такої діяльності” [294, с.528]. 

У документах Національного інформаційного центру академічної 

мобільності ENIC UKRAINE, що належить до галузі управління Міністерства 

освіти і науки України, достатньо чітко виокремлені формальні відмінності 

між „класичним” і „профільним” університетами. „Класичний університет діє 

за умови, якщо в ньому здійснюється підготовка кадрів не менш як за 

вісьмома галузями освіти та підготовка докторів філософії і докторів наук не 

менш як із дванадцяти наукових спеціальностей, у тому числі не менш як із 

двох гуманітарних, економічних, природничих або технічних спеціальностей. 

Профільний університет діє за умови, якщо у ньому здійснюється підготовка 
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кадрів не менш як за чотирма галузями освіти та підготовка докторів філософії 

і докторів наук не менш як з восьми наукових спеціальностей, у тому числі не 

менш як з шести профільних спеціальностей” [47]. 

Але, щоб зрозуміти суттєві особливості підготовки студентів –майбутніх 

вчителів у класичному університеті, потрібно визначити її неформальні 

характеристики.  

Звернемо увагу на те, що науковцями [126; 143; 213; 294] 

підкреслюється успадкування сучасними класичними університетами 

основних функцій, властивих ідеальній моделі університету Гумбольта, що 

обумовлюють їхні можливості в підготовці інтелектуальної еліти суспільства, 

а саме: поєднання трьох найбільш соціально значущих соціальних інститутів: 

науки, освіти і культури та здійснення функції виробництва, накопичення і 

збереження знань, їхню передачу та поширення. 

К. Михайлева зазначає, що, незважаючи на достатньо сильну 

диверсифікованість сучасної вищої освіти, історично склалося, що в її 

структурі найбільш стійким елементом виступає класичний університет. У 

сучасному соціальному дискурсі він є одним з феноменів, що викликають 

особливий інтерес. „З одного боку, він асоціюється з постійністю і 

стабільністю, з іншого боку, від нього очікуються інноваційні продукти, 

включаючи самого випускника (відповідно до соціального замовлення 

суспільства)” [174, с.65].  

Низка науковців в першу чергу наголошують на таких особливостях 

класичного університету, як фундаментальна підготовка, поєднання процесу 

викладання з науковою діяльністю, процесу навчання з практичною 

діяльністю. Так, С. Гессен, В. Гинецинський, О. Мещанінов головними 

принципами класичної університетської освіти називають повноту наукового 

знання, дух свободи і творчості в викладанні і навчанні, здатність 

університету до самооновлення шляхом підготовки викладачів та вчених [100, 

с.204; 172, с.131].  

В. Прокопьєв [217, с.35], О. Яцьковська [335, с.147] найважливішими 
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специфічними рисами класичного університету вважають високий рівень 

підготовки фахівців; можливість отримання студентами базових знань в 

різних областях науки при оптимальному поєднанні природничо-наукових і 

гуманітарних дисциплін; домінування в науковій роботі фундаментальних 

досліджень; реалізацію принципів інтеграції вищої професійної освіти і 

фундаментальної науки.  

На думку С. Скворцова та Ю. Вторнікова, інноваційні зміни у змісті і 

технології освіти, такі, як посилена фундаментальна підготовка, можливості 

реалізації міждисциплінарних знань, активне використання в навчальному 

процесі результатів і технологій наукового пошуку в першу чергу можливі 

саме у освітньому просторі класичного університету завдяки його 

інтелектуальному потенціалу [264, с.190].  

Н. Бордовська вважає, що класична університетська освіта забезпечує 

успішну професійну і соціальну адаптацію випускників, високу якість 

універсальної підготовки та гнучку спеціалізацію в сфері майбутньої 

професійної діяльності, готовність до творчої розробки перспективних і 

сучасних наукоємних технологій [30, с.58].  

Принципи, що покладені в основу сучасного класичного університету, 

забезпечують неперервність наукової творчості: викладання новітніх наукових 

знань і методів пізнання та залучення студентів до науково-дослідної 

діяльності.  

Вивчення досвіду діяльності класичних університетів України, зокрема  

Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, Львівського національного 

університету імені І. Франка, Дніпровського національного університету імені 

О.Гончара, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 

Класичного приватного університету (м. Запоріжжя), Сумського державного 

університету, Мукачівського державного університету, Черкаського 

національного університету імені Б. Хмельницького, Чернівецького 

національного університету імені Ю.Федьковича Ужгородського 



71 

 

національного університету дає змогу стверджувати, що у якості 

основоположних якісних ознак класичних університетів вчені у першу чергу 

називають елітарний рівень підготовки фахівців, що базується на 

фундаментальній методологічній основі; можливості здобуття студентами не 

просто базових, а фундаментальних знань з різних галузей науки; переважання 

в науковій роботі частки фундаментальних, креативних досліджень.  

Не заперечуючи висловленої думки вчених, зазначимо, що, на наш 

погляд, ці характеристики є своєрідною даниною загальної тенденції щодо 

позиціонування класичних університетів, хоча й не суперечать реальній 

ситуації, але все ж таки не дозволяють визначити сутність цього типу 

університетів, адже рівень підготовки фахівців, фундаменталізація досліджень 

і освітньої підготовки, ціннісний вплив на студента притаманні сьогодні не 

лише класичним університетам.  

Деякі науковці (Г. Капустіна, І. Немикіна, А. Савельєв) вважають, що, 

класична університетська освіта більшою мірою орієнтована на формування у 

студентів критичного мислення, в той час як освіта у профільному вищому 

навчальному закладі переважно орієнтована на засвоєння усталених, типових 

способів мислення [203] Зазначимо, що ми не вважаємо цей факт безперечним 

і не поділяємо цю думку. 

Ще однією з важливих характеристик класичного університету є, на 

думку вчених, здатність до формування і поширення у суспільстві моральних і 

культурних цінностей.  

Зазначимо, що значну частину студентів класичних університетів 

складають майбутні професіонали в галузі гуманітарних та соціально-

економічних наук. Саме ці науки відповідають в значній мірі за розвиток 

культурної традиції нації, формують уявлення людей про шляхи суспільного 

розвитку, пропонують способи вирішення складних соціальних проблем. 

Історичний досвід розвитку суспільства безперечно демонструє той факт, що 

відсутність потреби держави у фахівцях соціальних і гуманітарних наук, не 

затребуваність їх у суспільстві призводить до заміщення їхніх функцій 



72 

 

псевдоідеологіями чи релігійним фанатизмом. В сучасних умовах це є не лише 

ризикованим, але й неприпустимим.  

Як влучно зазначає Л. Вербицька, вузькоспеціалізовані навчальні 

заклади не мають достатнього потенціалу для вирішення перспективних 

завдань розвитку суспільства. Саме класичний університет сполучує в собі 

набір усіх функцій, завдяки чому поєднується підготовка фахівців високої 

кваліфікації і проводяться наукові дослідження з широкого спектру 

фундаментальних знань у природничих і гуманітарних областях. Класичний 

університет є центром безперервної освіти, культури, міжнародного 

спілкування, займає активну позицію в інформаційній та освітній політиці 

регіону і держави в цілому [45, с.5]. 

Основна місія класичного університету, як наголошує Т. Туркот, полягає 

у залученні молодої людини до сукупності усіх видів знання. Історія науки 

свідчить, що університети намагалися сформувати універсальні світоглядні 

позиції для розуміння життя, світу, космосу, людини, дати універсальну освіту 

випускникам, котрі після завершення навчання в Alma mater, вливалися до 

еліти суспільства [294, с.367]. Класичні університети, як запевняє 

В. Прокопьєв, завжди відігравали роль певного культурно-освітнього осередку 

в регіоні, а його випускники формували управлінську, суспільно-політичну та 

ділову еліту регіону [217, с.37]. 

Місія університетів завжди мала і має у наш час комплексний характер, 

охоплюючи власне академічну (освіта і наукові дослідження) та суспільну 

(вплив на розвиток суспільства) місії. М. Герик (M. Geryk) зауважує, що саме 

університети завжди залишаються інституціями, що об’єднують людей, 

працюючих у секторі знань, і головним їх завданням є трансфер знань та 

навичок з академічного середовища до його оточення [346, с.76].  

За твердженням І. Дегтярьової, саме сьогодні у вітчизняному суспільстві 

є попит на реалізацію цієї функції університетів. Науковець приводить 

переконливі аргументи. По-перше, динамічність цивілізаційного розвитку 

доводить, що ідея навчання протягом усього життя є не гаслом, а реальною 
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потребою. По-друге, все більшою популярністю користуються науково-

популярні видання, медіапродукти науково-популярного характеру, наукові 

центри, різноманітні тренінги та майстер-класи. „Поширення та популяризація 

знань сьогодні стали бізнесом, а самі знання – товаром, який люди охоче 

розкуповують, що підтверджує суспільний попит і потреби на знання. Наука 

стає модною” [72, с.14]. Отже, вища освіта та університети покликані 

розвивати суспільство, і сьогодні на такий розвиток, дійсно є попит у самому 

суспільстві.  

Як особливий соціальний інститут розглядає класичний університет 

Є. Неборський, визначаючи його як „механізм соціальної кооперації, що стоїть 

над соціальними групами й окремими особами і визначає правила і стереотипи 

їхньої поведінки” [181, с. 92].  

Однією з останніх тенденцій класичної університетської освіти є, за 

визнанням В. Бакірова, поступове позбавлення університетів монополії 

виробника наукових знань і послаблення внаслідок глобалізації державної 

потреби в ньому як соціальному інституті, функцією якого є імплементація 

національної ідентичності. Новітня соціокультурна місія університету 

бачиться науковцем у виконанні наступних функцій: професійній 

впорядкованості інтелектуальної роботи, інституціоналізованого виховання 

креативності, формуванні нової ідентичності, що спрощує життя та постійний 

перехід до різних соціокультурних просторів [11, с. 27]. 

Слід звернути увагу на те, що у країнах Західної Європи, США, Канаді 

університети сьогодні грають дуже важливу роль в житті суспільства, що вже 

цілком і повністю залежить від наукових відкриттів, освіченості та 

професіоналізму. Наприклад, як запевняють С. Гурбатов, Е. Чупрунов, 

сьогодні у розвинутих країнах будь-яких серйозних змін у суспільстві 

неможливо досягти без попередніх трансформацій у сфері освіти, а в США 

більшість дослідників, які вивчають проблеми освіти, вважають сучасні 

університети центрами розвитку постіндустріального суспільства [70, с.7]. 

Ми згодні з думкою Р. Борисова, який впевнений, що, незважаючи на всі 
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трансформації, що відбуваються з класичним університетом з моменту 

виникнення, він залишається унікальнім соціокультурнім середовищем, 

своєрідною моделлю майбутнього суспільства, де продукуються наукові 

знання та конструюється образ сучасної людині [33, с.8]. 

Достатньо повно, на наш погляд, узагальнюють суттєві домінанти 

класичного університету І. Беккер і В. Журавчіков, які у якості основних 

принципів організації його освітнього середовища виділяють 

фундаменталізацію (наукову і методологічну підготовку, що забезпечує 

формування наукового і гуманистичного світогляду), практичну 

орієнтованість та діяльнісну спрямованість професійної освіти (готовність до 

практичної діяльності), єдність освіти, життя і практичної діяльності 

(можливість природного „включення” майбутнього фахівця в систему 

професійних, життєвих відносин), персоніфікацію освітнього простору 

(особистісно зорієнтоване навчання) [16, с.137]. 

Підсумовуючи погляди зарубіжних і вітчизняних науковців стосовно 

ідеальної моделі сучасного класичного університету як соціального інституту, 

О. Яцьковська включає до неї універсальність освіти, пов’язану з пріоритетом 

методологічних знань; фундаментальність освіти, виражену в системних, 

теоретичних знаннях; багатопрофільність освіти, що дозволяє розкрити 

інтеграцію знань про світ, їх цілісність; безперервність освіти, що створює 

можливість переходу студента від першої вищої до другої вищої та 

післявузівської освіти в межах одного навчального закладу; науково-дослідну 

освіту, що забезпечує єдність навчання і науки, включення студентів до 

співпраці з викладачами в науковому пошуку, оволодіння методами і новими 

напрямками розвитку науки; загальнокультурний розвиток особистості, 

оволодіння вищими зразками світової культури [335, с.203]. 

В. Базилевич, аналізуючи світовий досвід і українські реалії 

функціонування класичних університетів поряд з означеними критеріями 

виділяє чіткі вимоги, яким потрібен відповідати подібний заклад. Це 

обов’язковий певний термін функціонування ВНЗ як класичного; наявність в 
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ліцензії дозволу здійснювати навчання за програмами вищої, середньої, 

початкової, післявузівської професійної освіти, додаткової і загальної 

середньої освіти, що є передумовою розгляду ВНЗ як університетського 

комплексу; можливість реалізовувати програму безперервної освіти: від 

шкільної до докторантури та підвищення кваліфікації; багаторічна ефективна 

співпраця зі структурами НАН; наявність у складі університету навчально-

наукових центрів і комплексів НДР, унікальних навчальних і наукових 

підрозділів; наявність унікальних науково-педагогічних шкіл, унікального 

дослідницького обладнання; виконання ВНЗ функції регіонального 

(міжрегіонального) науково-методичного центру; виконання університетом 

виховної та культурно-просвітницької функції в регіоні [10, с. 18].  

Висновки Л. Кулачок-Тітової відносно вимог до сучасного українського 

класичного університету, у цілому не суперечать наведеній позиції 

В. Базилевича, але дослідниця робить дещо інші акценти у визначенні його 

особливостей. У якості необхідних відмінностей класичного університету 

науковець відмічає наявність найбільш висококваліфікованих викладачів із 

широким спектром спеціальностей; забезпечення підготовки фахівців на 

найвищому інтелектуальному рівні (магістратура, аспірантура, докторантура – 

втілення концепції „безперервної освіти”); можливість виступати базою для 

відпрацювання змін у змісті і технологіях освіти за рахунок фундаментальної 

підготовки, міждисциплінарних знань, використання результатів наукового 

пошуку; унікальність традицій –моральності, духовності, патріотизму [144, 

с.38]. 

Наведені науковцями вимоги представляються нам вже більш 

предметними, основна увага в них зосереджена не лише на науковому 

потенціалі університетів, але й на їхній ролі в житті регіону, а також на 

включенні в провідні тенденції сучасності адекватними відповідями на її 

виклики. 

Слід зазначити, що останнім часом гуманітарна складова освіти стає усе 

більш вагомою, у її змісті неодмінно підвищується роль загальної та 
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професійної культури. Вимогою часу стає необхідність висування людини на 

перший план як мета діяльності держави в цілому, так і кожного фахівця, що 

випускається вищим навчальним закладом, зокрема. 

Соціально-економічні перетворення у державі, збільшення наукомістких 

підприємств, для ефективної організації яких потрібен персонал з високою 

професійною освітою, зростання об’єму наукової інформації, постійне її 

оновлення, швидка зміна технологій, інтегрований характер наукових 

досліджень, що здійснюються на стику наук і синтезі предметних областей 

знань, активне використання інформаційно-комунікативних технологій як 

засобу інтелектуальної діяльності – ось лише поверхові чинники, що 

обумовлюють сьогодні пріоритет підтримки державою саме класичних 

університетів, що швидше й ефективніше, ніж інші заклади освіти, спроможні 

забезпечити її потреби у висококласних фахівцях.  

Класичні університети, безсумнівно, мають вагому фінансову підтримку 

держави, що дає їм змогу створити більш досконалу і якісну матеріально-

технічну базу для забезпечення навчального процесу, залучити найкращі 

наукові кадри, дослідників – представників відомих наукових шкіл за різними 

напрямками. Досліджуючи сучасні тенденції підготовки педагогічних кадрів у 

країнах Чорноморського регіону в контексті глобалізаційних освітніх 

процесів, С. Сапожников у якості провідної тенденції в Україні вказує 

державне управління та фінансування підготовки майбутніх педагогів з 

відповідними функціями управління й контролю, що суттєво впливає на 

організаційну структуру вищих навчальних закладів” [253, с.288]. Відношення 

держави до класичних університетів, її пріоритетна підтримка обумовлені 

розумінням, що їхня діяльність, спрямована на формування вітчизняної 

інтелектуальної еліти, професійної, суспільно активної, життєстійкої та 

життєтворчої. 

Визначені характеристики класичного університету дають можливість 

окреслити коло принципових відмінностей його випускників від випускників 

вищих навчальних закладів іншого типу. 
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Той факт, що випускники класичних університетів затребувані в усіх без 

винятку сферах (економіці, науці, освіті, управлінні, культурі), дає змогу 

стверджувати, що професорсько-викладацький склад університетів добре 

розуміє всі проблеми підготовки фахівців для різних сфер діяльності і є 

лідером у реалізації освітньої функції вищої школи.  

Як стверджують Є. Гірба, В. Кальней та С. Шишов, життєвий 

пізнавальний досвід, життєва обізнаність лежать в основі ключових 

компетентностей, що необхідні для будь-якої професійної діяльності – вмінні 

отримувати користь з досвіду, організовувати взаємозв’язок своїх знань і 

упорядковувати їх, вміти вирішувати проблеми, самоорганізовувати власне 

навчання і життя [175, с.176 ].  

Слід наголосити, що ще з початку ХІХ ст. у вітчизняній 

університетській освіті визначилася освітня тенденція, що, як зазначає 

О. Глузман, пов’язана з концепцією державної освітньої політики, яка 

основним завданням вищої школи визначила підготовку 

висококваліфікованих кадрів для обслуговування державного апарату. 

Університети поступово втрачають статус закладів „чистої науки” і 

починають виконувати функції управління системою народної освіти, 

підготовки педагогічних кадрів, інтелектуальної еліти [60, с. 143].  

Звернемо увагу на те, що складовою кваліфікації у дипломі фахівця-

випускника класичного університету в галузі гуманітарних, природничих і 

точних наук є „учитель” чи „викладач”. У класичних університетах України 

сьогодні готують вчителів історії, української мови та літератури, іноземної 

мови, російської мови та зарубіжної літератури, математики, інформатики,  

фізики, хімії, біології, географії, а також музичного мистецтва (Мукачівський 

державний університет), образотворчого мистецтва та фізичної культури 

(Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького). Треба 

відзначити, що студенти, отримуючи освіту у класичному університеті, 

потрапляють у ситуацію, коли необхідно освоїти і специфічний предмет 

(хімія, фізика, математика, біологія, мова й література й т. ін.), і отримати 
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знання з психолого-педагогічних наук (паралельно розвиваючи в собі 

особистісні якості, необхідні для повноцінної педагогічної діяльності). Це дає 

змогу говорити про особливу роль класичних університетів у реалізації 

випереджаючої підготовки кадрів для забезпечення пріоритетних напрямків 

розвитку освіти, науки, техніки і виробництва наукомісткої продукції на 

основі інтеграції освітнього процесу з фундаментальними і прикладними 

науковими дослідженнями. 

Н. Дем’яненко позиціонує загальнопедагогічну підготовку вчителя як 

об’єктивне соціально-педагогічне явище, спеціально організований процес 

навчання (викладання і учіння), засвоєння майбутніми педагогами 

професійних знань, вироблення відповідних умінь та навичок; формування 

позитивних соціальних і пізнавальних потреб самовиховання й самореалізації 

та вбачає її мету у формуванні вчителя, який володіє фундаментальними 

знаннями науково-педагогічної теорії, мобільними, культуровідповідними 

загальнопедагогічними вміннями і навичками [77, с.10].  

В. Нестерова звертає увагу на те, що освітнє середовище класичного 

університету поряд з умовами, що матеріалізуються в освітніх програмах, 

освітніх технологіях, різних джерелах інформації, включає і такі умови, що 

важко виміряти і логічно описати, але вони відображають гуманітарну 

культуру професійного середовища університету, міжособистісні відносини, 

моральне стимулювання перетворень в навчальній, педагогічній та 

дослідницькій діяльності, в процесі взаємодії су’єктів освітнього середовища 

(адміністрації, викладачів, студентів) [185, с.18]. 

Уся діяльність класичного університету, як влучно зазначає  Л. Кулачок-

Тітова, будується на традиційному відчутті єдиного (незалежно від майбутньої 

професії) студентсько-викладацького братства, що спільно йде до однієї 

високої мети – служіння науці та просвіті [144, с.40 ].  

Система підготовки в класичному університеті більшою мірою, у 

порівнянні з профільними ВНЗ, орієнтована на формування у студентів 

дослідницьких навичок, що є істотним чинником в адаптації особистості до 
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швидко змінюваних умов сучасного світу. У нашу інформаційну епоху 

стрімко зростає об’єм наукової інформації, що повинна переробити 

фундаментальна наука і поповнити своїми останніми досягненнями навчальні 

предмети. Як відомо, сучасне наукове знання істотно оновлюється упродовж 

п’яти років і вища школа повинна своєчасно реагувати на ці виклики часу. Але 

для цього фахівець повинен бути здатний до відстежування змін у 

фундаментальній науці і вміти вчасно вводити нове знання в навчальний 

процес, з одного боку, а з іншого,– цей процес потребуватиме й нових гнучких 

педагогічних технологій для його здійснення.  

Звернемо увагу на той факт, що саме на базі класичних університетів 

здійснює свою діяльність Мала академія наук України — загальнодержавний 

науково-громадський проект, спрямований на пошук, підтримку, сприяння 

творчому розвитку обдарованих, здібних до наукової діяльності учнів, 

школярів, студентів. Вчителі-випускники класичних університетів з перших 

кроків своєї професійної діяльності у школах завдяки своїй науково-дослідній 

підготовці і освіченості у провідних наукових тенденціях спроможні готувати 

дипломантів і переможців цього проекту.  

Науково-діяльнісна складова у процесі професійної підготовки 

майбутнього вчителя у класичному університеті передбачає, що студенти 

працюють над реальними задачами, а не над штучними ситуаціями, вчаться не 

тільки у викладачів, але й у процесі аналізу реальних проблем, приймаючи 

участь в їх дослідженні і обговоренні отриманих рішень, працюють з різними 

базами інформації для вибору і прийняття рішення у контексті реальних 

ситуацій, вчаться мислити критично і приймати відповідальність за рішення.  

Однією з найважливіших відмінних рис учителя – випускника 

класичного університету, на думку В. Базилевича, є сформована установка на 

постійне освоєння нового знання, розуміння того, що ніяке засвоєне один раз 

знання, не гарантує стабільності [10, с.9]. Класичний університет повинен 

виробити у майбутніх вчителів уміння і бажання передбачати зміни, 

готуватися до них, розуміти їхню логіку. На нашу думку, саме ці якості 
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гарантують успішну трудову діяльність випускника, корисний для суспільства 

результат навчання.  

На думку Т. Туркот, професійна підготовка майбутніх вчителів у 

класичному університеті здійснюється в органічній єдності загального, 

особливого та індивідуального. Загальне полягає у відображенні здобуття 

вищої освіти і є складовою означеної системи; сутність особливого – у 

своєрідності, що зумовлюється особливостями майбутньої професійної 

інноваційної діяльності, необхідністю поєднання фахової, педагогічної та 

науково-дослідної діяльності. Індивідуальне означає залежність підготовки від 

індивідуальних особливостей, нахилів, інтересів, рівня знань тощо [294, 

с.402].  

Вивчення основних відмінних рис університетської педагогічної 

підготовки виявляє головні вимоги, що висуваються до студентів – майбутніх 

вчителів: „розвиток творчого мислення, навичок дослідницької роботи, 

самостійного, нешаблонного підходу до вирішення практичних завдань, 

потреба в постійному поповненні знань, подальшій самоосвіті” [294, с.448].  

Особливістю системи підготовки педагогічних кадрів в класичному 

університеті, на думку Н. Беспалової, є те, що університет функціонує як 

єдність інваріантної складової, що забезпечує внутрішню цілісність 

педагогічної системи, пов’язаної з безпосередньою передачею традиційних 

педагогічних і гуманістичних цінностей, забезпечуючи при цьому процес 

необхідного відтворення суспільства і варіативної складової, пов’язаної з 

адаптацією цієї системи до мінливої конкретно-історичної реальності [19, 

с.113]. 

Сама природа педагогічної діяльності передбачає, що майбутній вчитель 

з самого початку повинен формуватися як автор, творчий суб’єкт, а не як 

виконавець інструкцій. Педагогічна компетентність як екзистенціальна 

властивість є продуктом саморозвитку майбутнього фахівця в професійному 

середовищі, що супроводжується майстрами. Серед ознак педагогічної 

компетентності найважливіший – прийняття педагогічної діяльності як сфери 
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самореалізації, як області, в якій майбутній фахівець усвідомлює свої 

можливості і впевнений в своїх силах [257, с. 4]. Науково-дослідна 

спрямованість професійної підготовки майбутніх вчителів у класичному 

університеті продукує навчальний процес особливого роду, в якому має місце 

не трансляція матеріалу, а спільне зі студентом дослідження педагогічних 

систем; не тільки вирішення поставлених завдань, але і самостійна їх 

постановка; акцент не стільки на знанні, скільки на способі його одержання; 

не виклад поглядів інших, а вміння займати власну позицію; не сліпе 

виконання навчальних вказівок, а визначення власної освітньої траєкторії; 

розуміння знання не як вічної істини, а як моделі, яка має обмежене 

застосування; самопідготовка не до стабільного професійного життя, а до 

непередбачуваних ситуацій, до зміни ролей, до розвитку власної 

індивідуальності. 

Ключовою відзнакою професійної підготовки вчителя у навчально-

виховному просторі класичного університету є, на наш погляд, спрямованість 

змісту освіти на формування і розвиток професійно важливих для майбутнього 

педагога якостей, що є необхідними для успішної соціалізації, розвитку 

комунікативної культури, ораторських здібностей, вмінь працювати у команді, 

створювати її та керувати нею з метою досягнення загальної мети, 

формування культури здорового образу життя та інших важливих якостей 

сучасної особистості, що забезпечують можливість практичного вирішення на 

науковій основі усього спектру задач сучасної педагогічної діяльності.  

Акцентуємо увагу на деяких важливих, з нашої точки зору, відмінностях 

професійної підготовки майбутніх педагогів у класичному та педагогічному 

університетах. 

По-перше, студент класичного університету має можливість більш 

усвідомлено обрати напрям своєї майбутньої діяльності (наукова, прикладна, 

педагогічна). Сама система вимог до підготовки в класичному університеті 

більшою мірою, ніж у педагогічному ВНЗ, орієнтована на формування в 

студентів дослідницьких навичок, що є суттєвим фактором в адаптації 
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особистості до мінливих умов сучасної дійсності. У педагогічному відношенні 

це означає більшу чутливість педагога до інновацій і вміння перебудовувати 

свою технологію відповідно до попиту часу.  

По-друге, класичні університети все ж таки більшою мірою націлені на 

підготовку наукових працівників, упродовж десятирічь там складалися 

відповідні традиції, формувалося особливе академічне середовище. На думку 

А. Кутузова, „навчання у класичному університеті передбачає, що студент- 

майбутній вчитель готується у логіці відповідної науки, а не в логіці того, як 

цю науку донести до іншої людини. Тому підготовка бакалавра-педагога не 

передбачає глибоке знання виховних технологій і тим більше, володіння ними, 

і як би ми не намагалися орієнтувати студентів на роботу у школах, вплив 

середовища стає визначальним” [148].  

Підготовка вчителя є дуже специфічним процесом, акцент у якому 

повинен робитися не тільки на фундаментальні знання. У цьому контексті 

вагомим мінусом класичної університетської підготовки вчителя є „знаннєва” 

орієнтація випускників університету. Але для майбутнього вчителя велике 

значення має саме психолого-педагогічна і методична підготовка, засвоєння 

студентами сучасних педагогічних технологій. Особливо гостро стоїть 

питання педагогічної практики. Час, відведений в навчальному плані 

класичного університету на педагогічну практику, не дозволяє сформувати у 

майбутніх вчителів навіть основні практичні вміння, необхідні для організації 

навчально-виховного процесу. Якщо теоретичні знання студент може набути в 

ході самостійної роботи, то практичні вміння можуть бути сформовані лише в 

процесі практичної діяльності під керівництвом досвідченого наставника. 

Таку обов’язкову складову підготовки вчителя, як педагогіка, педагогічні ВНЗ 

реалізують сучасніше та ефективніше, ніж класичні університети. 

По-третє, недостатній рівень забезпечення психолого-педагогічної 

підготовки майбутнього вчителя суттєво впливає й на зниження мотивації, 

налаштованості на оволодіння професією, поверхневе розуміння стереотипів 

вчительської праці і здебільшого негативне ставлення до неї студентів 
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класичного університету. Варто відзначити, що студентам класичного 

університету іноді властивий певний снобізм, вони вважають себе більш 

інтелектуальними у порівнянні зі студентами педагогічних університетів, що 

навчаються за тим же напрямом підготовки. Це, безумовно, не є 

беззаперечною істиною, але має під собою деякі підстави і пов’язано, у першу 

чергу, з тим, що до класичного університету, через його елітарний статус, 

традиційно вступає „золота молодь” – абітурієнти, що мають більш високий 

бал ЗНО. Вступники до педагогічного вишу часто обирають його за 

„залишковим” принципом, якщо не проходять за конкурсом у класичний 

університет, або є представниками вже сформованої авторитарно-

репродуктивної освітньої парадигми і усвідомлено йдуть „навчати інших”. 

Певний вплив на це явище здійснює й акцентування класичної 

університетської освіти на науковий аспект підготовки майбутніх педагогів. 

Погодимося, що класична університетська освіта є певною мірою 

елітарною, але ця елітарність виявляється у спрямованості на 

фундаментальність, науковість на шкоду практичній педагогічній підготовці. 

Працедавці зазвичай визначають інтелектуальний потенціал, широкий 

світогляд, дослідницьку і соціальну активність, прагнення до постійного 

підвищення якості життя у випускників класичних університетів незалежно 

від їхньої спеціальності. Під якістю життя зазвичай розуміють вміння  творити 

своє життя, будувати відносини з людьми, берегти своє здоров’я, щастя, успіх, 

бути стійким до будь-яких життєвих криз, здатність зберігати в них силу волі, 

не втрачаючи моральних орієнтирів, постійно досліджувати і розвивати 

самого себе, розкриваючи свій невичерпний внутрішній світ, використовуючи 

його багатства на благо собі та іншим.  

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що класична освіта 

відзначається фундаментальністю, системністю, міждисциплінарністю знань 

випускника, гнучкістю його мислення, вміннями критично відноситися до 

знань і готовністю їх оновлювати, вмінням проводити наукові дослідження. 

Але, на наш погляд, не менш затребуваною державою і суспільством є 
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наявність у майбутнього вчителя якостей, необхідних для активного і 

успішного розв’язання питань, що висуває життя, забезпечення власного 

життєвого самоздійснення, успішної організації власної професійної і 

особистої діяльності, тобто сформованої життєвої компетентності. Наявність в 

особистості розвинутої життєвої компетентності виступає умовою як її 

успішної, гармонійної життєдіяльності, так і конструктивного перетворення і 

гармонійного розвитку суспільства. 

Отже, означимо важливі, на наш погляд особливості професійної 

підготовки учителя у класичних університетах України: 

• фундаментальність та системність класичної університетської освіти; 

• високий рівень гуманітарної культури професійного середовища 

університету; 

• міждисциплінарність знань випускника класичного університету;  

• поєднання у процесі професійної підготовки фахової, науково-

дослідної та педагогічної діяльності; 

• можливість усвідомленого вибору випускником напряму майбутньої 

діяльності (наукова, прикладна, педагогічна); 

• акцентування класичної університетської освіти на науковий аспект 

підготовки майбутніх фахівців на шкоду практичній педагогічній підготовці 

та, як результат, зниження їхньої мотивації до педагогічної діяльності;  

• наявність у випускників дослідницьких навичок, вміння керувати 

науково-дослідною роботою учнів; 

• наявність у випускників критичного відношення до знань, готовності 

їх оновлювати, розвиненість гнучкості мислення тощо. 

Таким чином, констатуючи визначну місію класичних університетів у 

реалізації випереджаючої підготовки кадрів для забезпечення пріоритетних 

напрямків розвитку науки і техніки на основі інтеграції освітнього процесу з 

фундаментальними і прикладними науковими дослідженнями, важливу роль 

науково-діяльнісної складової у процесі професійної підготовки майбутнього 

вчителя у класичному університеті, відмічаючи високий рівень гуманітарної 
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культури професійного середовища університету, спрямованість студентів на 

визначення власної освітньої траєкторії, самоосвіту; спрямованість змісту 

освіти на формування і розвиток професійно важливих для майбутнього 

педагога якостей (комунікативна культура, ораторські здібності, 

організаторські та партнерські вміння, культура здорового образу життя 

тощо), тобто відзначаючи специфіку університетської педагогічної освіти, що 

полягає у фундаментальності, універсальності, гуманітарній і науково-

дослідній спрямованості, підкреслимо що, на наш погляд, рівень забезпечення 

практичної психолого-педагогічної підготовки майбутнього вчителя у 

класичних університетах є недостатнім. 

 

1.2.2. Структура життєвої компетентності студентів класичних            

університетів 

 

Життєва компетентність особистості передбачає наявність вмінь 

ефективно існувати всупереч життєвим перешкодам і труднощам, здатність 

людини зберігати баланс між пристосуванням до нових вимог та прагненням 

жити гармонійно, повноцінно. Основними її елементами є життєстійкість, 

ефективне функціонування людини в бурхливому і постійно мінливому світі, 

вміння конструктивно реагувати на ці зміни, перебудовуватися і, в 

остаточному підсумку, постійно позитивно змінюватися, саморозвиватися. 

Важливу роль у формуванні життєвої компетентності особистості має 

відігравати вищий освітній навчальний заклад, що забезпечуватиме 

цілеспрямованість, системність і комплексність, наступність і послідовність 

реалізації цього процесу. Кожен напрям освітньої діяльності сучасного вишу, 

кожна дисципліна її навчального плану може сприяти формуванню життєвої 

компетентності студентів. 

Проблема підготовки життєвокомпетентного випускника класичного 

університету значною мірою викликана вимогами ринку праці. 

Конкурентоспроможність сучасного молодого фахівця не обмежується 
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високим рівнем професійної підготовки. Роботодавці не в останню чергу 

звертають увагу на цілісність життєвих принципів і прагнень кандидатів, 

оцінюючи при співбесіді навички спілкування, роботи в команді, креативність 

і критичність мислення, прагнення до самовдосконалення й кар’єрного 

зростання.  

Студент класичного університету вже визначився з вибором напрямку 

майбутньої професійної діяльності, що суттєво впливає на процеси його 

самореалізації як особистості. Але, на нашу думку, існують деякі відмінності 

між поняттями „життєва компетеність особистості” та „життєва компетеність 

студента”, що пояснюються особливостями студентського віку як періоду 

самовизначення у професії, соціалізації у суспільстві, складання та початку 

реалізації власного життєвого проекту. 

Сучасне студентство – це специфічна спільність людей, організаційно 

об’єднаних інститутом вищої освіти. Історія студентства простежується з часів 

виникнення перших університетів у XI-XII ст. Як соціальна група студентство 

характеризується професійною спрямованістю, сформованістю стійкого 

відношення до майбутньої професії, цілеспрямованістю і систематичністю в 

оволодінні знаннями і професійними вміннями. У порівнянні з іншими 

соціальними категоріями, на думку науковців [106, с.276], студентство 

відрізняється більш високим освітнім рівнем, активним культурним життям і 

високим рівнем пізнавальної мотивації. 

Студентський період життя людини припадає переважно на період 

пізньої юності або ранньої дорослості (18-25 років) та характеризується 

оволодінням усім різноманіттям соціальних ролей дорослої людини, 

отриманням права вибору, придбанням певної юридичної та економічної 

відповідальності, можливості включення в усі види соціальної активності, 

отриманням вищої освіти та освоєнням професії. За влучним зауваженням 

І. Зимньої, студентство є „центральним періодом становлення людини, 

особистості у цілому, прояву самих різноманітних інтересів” [106, с.164]. 
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З точки зору культурно-історичного підходу (Л. Виготський, 

А. Леонтьєв, О. Лурія) студентській вік є часом вирішення задач і реалізації 

функцій, що лежать не тількі у сфері професійної підготовки, а стосуються 

питань самоствердження, самореалізації, визначення життєвих перспектив. 

Особливості розвитку особистості у період студентства розглянуті у роботах 

таких науковців, як Б. Ананьєв, Л. Баранова, Л. Божович, А. Вербицький, 

В. Давидов, Е. Еріксон, К. Левин, І. Кон, Ю. Кулюткін, А. Мудрик, 

Н. Підгорецька, А. Реан, Х. Ремшмідт, Є. Рибалко, І. Степанова, 

Д. Фельдштейн, В. Якунін та ін. У якості головних сфер життєдіяльності 

студентів науковці визначають професійне навчання, особистісне зростання і 

самоствердження, розвиток інтелектуального потенціалу, духовне збагачення, 

моральне, естетичне і фізичне самовдосконалення.  

У роботах О. Дусавицького студентський вік позиціонується як 

завершальний етап формування особистості, її когнітивних, емоційних, 

мотиваційних, вольових якостей, а також громадянської позиції та системи 

цінностей. Саме в рамках цього вікового періоду самосвідомість особистості 

досягає певної зрілості, ієрархія цінностей стає стійкою, поведінка носить не 

ситуативний, реактивний характер, а навпаки, проактивний, тобто такий, що 

спирається на усвідомлену відповідальність [85, с.300].  

У цей період, на думку Д. Ельконіна [326, с.100], відбувається 

соціалізація людини шляхом усвідомлення і опрацювання взаємин особистості 

з навколишнім світом, установками, переконаннями, поведінкою, де активна 

роль суб’єкта цих відносин багато в чому визначає спрямованість долучення 

до дорослого життя. Як стверджує Д. Фельдштейн, крім надбання психічної, 

моральної, духовної зрілості, „що в достатній мірі трансформує людину 

студентського віку до самостійної і більш усвідомленої трудової діяльності, 

формується вміння раціонально підходити до майбутніх життєвих планів, 

шляхів самостановлення, пошуку засобів виходу зі складних ситуацій і 

активізації здатності до самоподолання” [300, с.171]. 
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З. Курлянд, Р. Хмелюк, А. Семенова важливою умовою успішного 

розвитку особистості у студентському віці вважають усвідомлення самим 

студентом неповторності своєї людської індивідуальності [147, с.238]. У цей 

період людина визначає майбутній життєвий шлях, набуває професії і починає 

випробовувати себе в різноманітних галузях життя; самостійно планує 

діяльність та поведінку, активно відстоює самостійність суджень та дій. Саме 

у цей період складаються світогляд, етичні та естетичні погляди на основі 

синтезу багатьох знань, життєвого досвіду, самостійних міркувань і дій [256, 

с.266]. 

Серед основних характеристик студентського віку І. Зимня називає 

високу пізнавальну мотивацію, найвищу соціальну активність і досить 

гармонійне поєднання інтелектуальної та соціальної зрілості. Як зазначає 

науковець, у студентському віці відбувається „найскладніше структурування 

інтелекту, інтенсивна та активна соціалізація людини як майбутнього „діяча”, 

професіонала” [106, с.338].  

На думку О. Фальової, студентський вік є періодом найбільш активного 

розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення і стабільності 

характеру, оволодіння повним комплексом соціальних ролей дорослої 

людини. Характерною рисою морального розвитку в цьому віці, як підкреслює 

дослідниця, є посилення свідомих мотивів поведінки, підвищення інтересу до 

моральних проблем (цілей, способу життя, обов’язків та ін.). Помітно 

зміцнюються ті якості, яких не вистачало в повній мірі в старших класах 

школи – цілеспрямованість, рішучість, наполегливість, самостійність, 

ініціатива, вміння володіти собою, підвищується здатність людини до свідомої 

регуляції своєї поведінки [298, с.13]. 

М. Савчин та Л .Василенко стверджують, що основну задачу 

студентського віку складає самовизначення – соціальне, особистісне, 

професійне, духовно-практичне. Науковці відзначають, що в студентському 

віці змінюються риси внутрішнього світу і самосвідомості, еволюціонують і 
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перебудовуються психічні процеси і властивості особистості, 

трансформується емоційно-вольовий  лад життя [248, с.200]. 

В. Слободчиков у якості головних новоутворень цього віку виділяє 

рефлексію, усвідомлення власної індивідуальності, появу життєвих планів, 

готовність до самовизначення в професії; установу на свідому побудову 

власного життя; поступове вростання в різні сфери життя [267, с.312]. 

Цієї ж точки зору дотримуються й О. Сергєєнкова, О. Столярчук, 

О. Коханова, О. Пасєка, які до головних психічних новоутворень („придбань”) 

цього періоду відносять глибоку рефлексію; розвинене усвідомлення власної 

індивідуальності; націленість на свідоме планування  власного життя, 

формування конкретних життєвих планів; поступове входження в різні сфери 

життя і діяльності; розвиток самосвідомості; активне формування світогляду 

[256, с.78]. 

Отже, на думку більшості науковців, період навчання студента у вищій 

школі є надзвичайно важливим періодом формування його життєвої 

компетенності. У цей час закладаються основи подальшої соціалізації в 

самостійній професійній діяльності, коригуються життєві цілі, настанови на 

подальший самостійний життєвий шлях.  

Аналіз доробок вчених дає підстави стверджувати, що студентський вік 

є сенситивним періодом для саморозвитку, самовизначення, закріплення 

ціннісних орієнтацій і продуктивності життєдіяльності й супроводжується 

поглибленням знань і уявлень про природу свого життя.  

В аспекті нашого дослідження актуальною є ідея А. Гапоненко про те, 

що освіта об’єктивно несе у собі потенціали активізації особистісного росту 

учнів – вона спроможна стати системою педагогічного забезпечення 

особистісного саморозвитку учасників освітнього процесу, формування 

їхнього життєвого, професійного та особистісного досвіду [54, с.97]. Цю 

думку розвиває В. Неволіна, яка вважає, що на етапі навчання у ВНЗ 

відбувається формування життєво важливих якостей особистості, професійно 

важливих якостей фахівця, структури особистісних і професійних цінностей, 
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закладається вектор особистісного саморозвитку, його величина, напрямок, 

швидкість і сталість [182, с.169 ]. Ми згодні також з позицією Д. Пузікова, 

який переконаний, що важливу роль у формуванні життєвої компетентності 

особистості має відігравати навчальний заклад, забезпечуючи 

цілеспрямованість, системність і комплексність, наступність і послідовність 

реалізації цього процесу [226, с.78 ].  

Ми цілком підтримуємо позицію вчених стосовно того, що вища освіта є 

важливим джерелом формування життєвого і професійного досвіду. Але слід 

визнати, що сучасне студентство все частіше демонструє недостатню 

сформованість чіткої цілісної моделі власного життєвого шляху, малу 

розвиненість, або зовсім відсутність вмінь саморегуляції поведінки та 

організації власної діяльності у життєвому часопросторі. 

Звернемося до визначення основних складових, що утворюють життєву 

компетентність саме студентів класичних університетів. 

Розглядаючи поняття „життєва компетентність особистості” у 

філософському аспекті, М. Степаненко підкреслює його багатомірність і 

зазначає, що її невід’ємною системо-утворюючою складовою є 

відповідальність – екзистенційна, тобто відповідальність за свою долю, 

особистісна, як відповідальність за свої вчинки і дії, соціальна, як 

відповідальність за їх соціальні наслідки. Науковець виокремлює у її складі 

наступні основні виміри: метаантропологічний (фіксує здатність особистості 

до індивідуального відтворення основних атрибутів людського життя у 

процесі самого життя, до продуктивного вирішення життєвих завдань, що 

визначаються специфікою людського способу буття у світі); індивідуально-

особистісний (фіксує спроможність людини бути особистістю і жити як 

особистість, тобто бути здатною до самовизначення і самоздійснення, 

відшукання і реалізації свого покликання і призначення, до здійснення вчинку 

на особисту відповідальність); ситуативний (фіксує здатність особистості 

адекватно реагувати на обставини життя і знаходити адекватні рішення у 

конкретних життєвих ситуаціях); соціальний (фіксує здатність особистості до 
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продуктивного вирішення життєвих завдань, що визначаються специфікою 

соціального способу буття людини як у цілому, так і в його історичній і 

соціокультурній конкретності) [280, с.173].  

І. Єрмаков, Т. Єрмаков, В. Нечипоренко визначають два основних блоки 

компетенцій, що утворюють життєву компетентність особистості, – базові 

(особистісно-центровані) та похідні (суспільно-центровані) компетенції. 

Науковці вважають, що у структурі життєвої компетентності можна 

виокремити базові елементи (фізична, когнітивна, емоційно-вольова та 

духовна компетенція та пов’язані з ними здатності особистості), які, 

відповідно до сфери життєдіяльності, дають змогу утворювати похідні 

компетенції, що визначають успішність життєдіяльності особистості в 

конкретних її сферах (наприклад, економічній, соціальній, сімейно-побутовій, 

політичній, культурній тощо). Звичайно, для цього до елементів базових 

компетенцій додаються досвід, знання, життєві цінності та духовні й 

матеріальні результати сенсожиттєвих виборів [95, с.387]. 

І. Зимня пропонує розглядати структуру життєвої компетентності у 

єдності 5 аспектів: мотиваційного (готовність до прояву компетентності), 

когнітивного (володіння знаннями її змісту), поведінкового (досвід прояву 

компетентності в стандартних і нестандартних ситуаціях), ціннісно-

смислового (ставлення до об’єкту та змісту компетентності) та емоційно-

вольового (емоційно-вольова регуляція процесу й результату прояву 

компетентності) [106, с.34 ]. 

О. Демчук, здійснивши системний опис життєвої компетентності 

особистості як цілісного об’єкта, виокремлює у якості його провідних 

чинників компетентнісний потенціал, життєтворчість, готовність до виявлення 

активності, особистісну зрілість; та чотири відносних виміри прояву: 

суб’єктний, адаптаційний, дезадаптаційний та вимір життєвої 

некомпетентності. У структурі життєвої компетентності дослідниця виділяє 

когнітивний (знання про життя, світ, життєвий досвід), емоційно-вольовий 

(інтерес до життя, ініціативність, готовність до розв’язання життєвих 
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ситуацій) поведінково-діяльнісний (соціальність, комунікативність, 

відповідальність, вміння та навички розв’язувати життєві ситуації, життєві 

стратегії), мотиваційний (особистісне зростання, саморозвиток, 

самоактуалізація, пізнання) та рефлексивно-оцінний (самооцінка, розвинена 

рефлексія) компоненти [76, с.10]. 

Л.  Сохань розглядає життєву компетентність як систему, в якій виділяє 

п’ять підсистем – блоків життєвих здібностей, що, в свою чергу, мають власні 

компоненти і підкомпоненти: життєтворчі знання (теоретичні – знання про 

світ, знання законів життя, знання про себе; практичні – життєва мудрість і 

норми поведінки); уміння і навички (теоретичні, практичні, про світ та себе, 

норми поведінки); життєтворчі здібності (аналітичні, прогностичні, 

поведінкові); життєвий досвід (індивідуальний: усвідомлений та 

неусвідомлений; досвід інших людей: для творчого використання, для 

простого наслідування); життєві досягнення (особисте щастя, соціальний 

статус, самореалізація). При цьому серцевину життєвої компетентності, на 

думку вченого, становить здатність особистості розробляти своє життя як 

проект, визначати цільові та сенсожиттєві параметри [274, с.248]. Усі складові 

життєвої компетентності, як підкреслює Л. Сохань, перебувають у постійному 

русі, якісно та кількісно змінюючись, свідчать про її удосконалення, 

збагачення, прогрес або ж руйнування, деградацію та регрес [274, с.323]. 

Погоджуючись з думкою науковця, зазначимо, що життєва 

компетентність як динамічна система постійно змінюється і може набувати 

позитивних або негативних рис. Таким чином, формування життєвої 

компетентності залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів впливу і носить 

індивідуальний характер. 

Н. Бреславец, Т. Варенова, І. Дикун, Н. Яковлева, визначаючи у своїх 

дослідженнях життєву компетентність як здатність чи готовність самостійно 

вирішувати проблеми життєдіяльності, до її складу включають (у різних 

варіантах) наступні блоки, що відображають компоненти життєдіяльності 

особистості: медико-гігієничний, побутовий (соціально-побутовий), 
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економічний (соціально-економічний), соціально-культурний, правовий 

(соціально-правовий) [36; 41; 82; 331].  

В. Нечипоренко у якості складових життєвої компетентність називає 

життєтворчі, життєздатні, соціальні, комунікативні, інформаційні, політичні, 

трудові, полікультурні компоненти, а також здатність навчатися впродовж 

усього життя [186, с.375].  

У межах теми нашого дослідження представляє інтерес номенклатура 

складових життєвої компетентності, запропонована у дослідженні В. Нищети. 

На думку науковця, життєва компетентність як інтегральне утворення 

складається з трьох груп компетентностей: відносно себе як особистості та 

суб’єкта життєдіяльності („Я-концепції”, ціннісних орієнтацій, якостей 

емоційно-вольової сфери); відносно взаємодії з іншими людьми 

(комунікативної, полікультурної, конфліктної компетентностей); відносно 

діяльності в усіх її видах і формах (функціональної та мотиваційної 

компетентностей, проективної культури). Життєва компетентність включає 

здатність до творчого перетворення себе, емпатію, відповідальність, 

комунікабельність, здатність до співпраці, самостійність, критичне, 

стратегічне та прогностичне мислення, креативні якості [188, с.257].  

У компонентному складі життєвої компетентності особистості, на думку 

О. Папу, поєднані активна життєва позиція, громадянська свідомість, 

креативність, здатність до продуктивної життєдіяльності в умовах 

динамічного світу, розвиненість особистості як суб’єкта власного життя на 

основі самопізнання й оволодіння психологічними знаннями, самореалізація, 

здатність до конструктивного спілкування з іншими в умовах демократичного 

суспільства, установка на досягнення успіху як мети й мотиву життєвої 

стратегії, усвідомлення необхідності особистісного розвитку, уміння 

орієнтуватися в соціальних ситуаціях, ціннісні орієнтації [200, с.18]. 

На думку Л. Щербакової, суттєва характеристика життєвої 

компетентності складається з цілої низки компетенцій, що містять компетенції 

у соціальній сфері, в освітньому процесі, комунікативні та аутопсихологічні 
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компетенції. До компетенцій у соціальній сфері дослідниця включає знання 

загальних принципів розвитку буття, існуючої соціально-політичної та 

економічної ситуації у країні; суспільних норм і цінностей; вміння долати 

протиріччя зовнішнього світу; адаптуватися до змін; ставити цілі, адекватні до 

соціальних умов; створювати необхідні умови для самореалізації, яких немає у 

наявності; визначати своє місце у суспільстві і поєднувати свою 

індивідуальність з існуючими життєвими умовами; реалізовувати право на 

самостійне влаштування особистого життя. 

До компетенцій в освітньому процесі дослідниця включає знання про 

сутність навчального процесу і особливості соціального середовища ВНЗ, що 

сприяють реалізації стратегії життєвого успіху; вміння, пов’язані з засвоєнням 

нових сучасних форм навчання; проявом активної позиції в навчальному 

процесі; плануванням часу і його ефективним використанням; визначенням 

етапів здійснення діяльності, пов’язаної з реалізацією стратегії життєвого 

успіху як у навчальному процесі, так і за його межами; здійсненням різних 

видів індивідуальної і колективної пізнавальної діяльності; визначенням своєї 

точки зору на події, що відбуваються; пошуком нестандартних шляхів у 

реалізації своїх цілей; вирішенням завдань, спрямованих на просунення до 

професійної зрілості; досягненням високих результатів, затребуваних 

суспільством [323, с.53]. 

Комунікативні компетенції, на думку Л. Щербакової, включають знання 

про значення спілкування у реалізації стратегії життєвого успіху, про засоби і 

методи ефективного спілкування, про ділову і професійну етику; вміння 

проявляти гнучкість у процесі спілкування; враховувати думки і інтереси 

інших людей; визначати свій індивідуальний стиль спілкування; проявляти 

доброзичливість і відкритість; постійно розвивати контакти і розширювати 

коло спілкування; будувати з людьми довгострокові відносини на основі 

співпраці і взаємної поваги. 

Аутопсихологічну компетенцію утворюють знання про свої здібності і 

індивідуальні особливості; вміння здійснювати внутрішній самоконтроль і 
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саморегуляцію психологічної стійкості; володіти собою у будь-яких ситуаціях; 

керувати своїми емоціями і станами; брати на себе відповідальність за події, 

що відбуваються у житті, свої вчинки і поведінку; використовувати сучасні 

методи самопізнання і саморозвитку; визначати перспективу власного росту; 

підтримувати високу працездатність; здійснювати пошук індивідуальної 

життєвої стратегії; оптимістично відноситися до життя [323, с.76]. 

У дослідженні О. Проценко складовими життєвої компетентності 

називаються мотиваційний, особистісний (моральні принципи та національні 

цінності), когнітивний та функціональний компонент, що у свою чергу 

складається з професійного (кар’єрне зростання, підприємницька компетенція) 

та соціального (соціальна, громадянська та родинно-побутова компетенції) 

складників. Науковець вважає, що ці компоненти охоплюють необхідні для 

становлення життєво компетентної особистості властивості, знання й уміння, 

що забезпечують всебічний розвиток особистості, реалізацію майбутнього 

кваліфікованого фахівця в актуальних для нього сферах життєдіяльності [219, 

с.19]. 

І. Єрмаков та Д. Пузіков, розглядаючи життєву компетентність як 

системну властивість особистості, цілісну, ієрархічну, динамічну систему 

здатностей, виокремлюють п’ять її структурних одиниць (блоків 

компетенцій): компетенції життєстійкості, життєздатності, життєтворчих 

компетенцій, функціональних компетенцій та професійної компетенції [9, 

с.192]. На думку науковців, ядром розвиненої життєвої компетентності 

особистості є життєтворчі компетенції, що визначають проблемне поле життя, 

виконують роль системо-утворювального чинника розвитку життєвої 

компетентності. До групи життєтворчих дослідники відносять компетенції: 

життєпізнання (зумовлює здатність і готовність особистості до пізнання 

життя, самопізнання); життєпередбачення (здатність до передбачення власної 

життєдіяльності у майбутньому, пізнання життєвої перспективи, 

прогнозування її альтернативних варіантів, наслідків реалізації кожного з 

них); життєвого самовизначення (здатність і готовність до вибору життєвої 
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мети, її ціннісного і ресурсного обґрунтування, узгодження з іншими цілями у 

життєвому проекті та деталізації процесу його досягнення в життєвих планах); 

життєздійснення (здатність і готовність до здійснення життєвого проекту 

засобами життєдіяльності в реальному, повсякденному житті); 

життєорганізації та життєвдосконалення (несе подвійне навантаження: з 

одного боку, створює умови для належного функціювання інших 

життєтворчих компетенцій; з іншого — генералізує виконання функції 

організації життєвого часу та простору, саморозвитку та самовдосконалення 

особистості) [90, с.199]. 

Аналіз наукової літератури дозволив узагальнити міркування вчених 

стосовно визначення структури життєвої компетентності та представити їх у 

таблиці 1.3 

Таблиця 1.3 

Основні класифікації структури життєвої компетентності 

 

Автор Структурні компоненти життєвої компетеності 

М. Степаненко[280] ▪ метаантропологічний компонент; 

▪ індивідуально-особистісний компонент; 

▪ ситуативний компонент;  

▪ соціальний компонент  

І. Єрмаков, 

В. Нечипоренко 

Т. Єрмаков [87; 

95;186]. 

▪ базові (особистісно-центровані) компетенції; 

▪ похідні (суспільно-центровані) компетенції. 

І. Зимня [106] ▪ мотиваційний;  

▪ когнітивний;  

▪ поведінковий;  

▪ ціннісно-смисловий;  

▪ емоційно-вольовий  

О. Демчук [75] ▪ когнітивний компонент; 

▪ емоційно-вольовий компонент; 

▪ поведінково-діяльнісний компонент; 

▪ мотиваційний компонент;  

▪ рефлексивно-оцінний  

Л  Сохань [274] ▪ блок життєвих здібностей, 

▪ блок життєтворчих знань, умінь і навичок; 

▪ блок життєтворчих здібностей;  

▪ блок життєвого досвіду; 

▪ блок життєвих досягнень 
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Продовження табл. 1.3 

Н. Бреславец, 

Т. Варенова, 

І. Дикун, 

Н. Яковлева [37; 

41; 82; 323] 

▪ медико-гігієничний блок; 

▪ побутовий (соціально-побутовий); 

▪ економічний (соціально-економічний); 

▪ соціально-культурний; 

▪ правовий (соціально-правовий) 

В. Нищета [188] ▪ група компетенцій відносно себе як особистості 

та суб’єкта життєдіяльності;  

▪ група компетенцій відносно взаємодії з іншими 

людьми;група компетенцій відносно діяльності в усіх її 

видах і формах 

Л. Щербакова, 

[323] 

▪ блок компетенції у соціальній сфері,  

▪ блок компетенцій в освітньому процесі,  

▪ блок комунікативних компетенцій; 

▪ блок аутопсихологічних компетенцій особистого 

життя 

О. Проценко[219] ▪ мотиваційний; 

▪ особистісний (моральні принципи та національні 

цінності); 

▪ когнітивний; 

▪ функціональний компонент (професійна та  

соціальна складова) 

І. Єрмаков, 

Д. Пузіков [90] 

▪ компетенції життєстійкості,  

▪ компетенції життєздатності, 

▪ життєтворчі компетенції, 

▪ функціональні компетенції 

▪ професійні компетенції 
 

Розгляд запропонованих науковцями підходів до визначення 

компонентів життєвої компетентності свідчить, що найбільш часто вченими у 

структурі цього феномену виділяються таки характеристики, як : 

• активність особистості (здатність до перетворення діяльності і 

себе у ній, готовність до засвоєння нових форм і видів діяльності, бажання 

розробляти своє життя як проект, активна життєва позиція, ініціативність, 

працьоздатність)  ([75], [95], [188], [185], [323]);  

• життєві та фундаментальні знання (зокрема у складі когнітивного 

компоненту), знання про світ, про власну індивідуальність, свої можливості, 

знання у сфері людських стосунків, життєвий досвід) ([75], [90], [95]); [106], 

[219], [280], [323]) 
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• адаптивність, здатність особистості адекватно реагувати на 

обставини життя і знаходити адекватні рішення у конкретних життєвих 

ситуаціях, здатність пристосовуватися до мінливих умов життя, готовність до 

змін у житті і професійній діяльності ( [75], [90], [96], [188], [280], [323]); 

• відповідальність за свої вчинки і поведінку, їх соціальні наслідки, 

за події, що відбуваються у житті ([75], [90], [96], [188], [280], [323]); 

• здатність до самоактуалізації ([188]), самопізнання ([95], [186]), 

самовизначення ([90], [96], [87], [280], [323]), саморозвитку ([75], [90], [96], 

[323]), самоздійснення ([90], [87], [96], [280]), самореалізаці ([95], [186], 

[323],), самовдосконалення ([90], [96], [93]), рефлексії ([75]);  

• особистісні властивості, що забезпечують ефективність процесу 

життєздійснення (креативність ([188], [186] [323]), продуктивність ([252]), 

самостійність ([188]), гнучкість ([323]), критичність ([188]), комунікативність 

([75], [186], [188], [323]), соціальність ([75]), комунікабельність ([188]), 

відкритість і доброзичливість ([323]);  

• емоційно-вольові якості, здатність керувати своїми емоціями і 

станами, здатність до самоконтролю, саморегуляції, самоорганізації ([75], [90], 

[96], [87], [188], [323]); 

•  ціннісні орієнтації, моральні принципи та національні цінності, 

громадянська свідомість ([37], [82], [87], [188], [219]); 

• особистісна зрілість ([75], [95], [323]). 

• здатність до особистісного росту, реалізації стратегії життєвого 

успіху , життєпередбачення ([75], [90], [96], [323]);  

• здатність ставити цілі, адекватні до соціальних умов, наявність 

мотивів і потреб у самовдосконаленні та самореалізації (зокрема у складі 

мотиваційного компоненту) ([188], [219], [323]), 

• життєтворчість , життєстійкість, життєздатність ([75], [90], [95],  

[96], [188], [323]); 

• специфічні (правові, соціальні, економічні, сімейно-побутові, 

фізичні, медіко-гігієничні, функціональні, комунікативні, професійні, 
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підприємницькі компетенції/компоненти та ін.), що визначають успішність 

життєдіяльності особистості в конкретних її сферах ([37], [82], [87], [95], [219], 

[280], [323]). 

Підсумовуючи погляди вчених щодо структури життєвої компетентності 

особистості зазначимо: більшість дослідників сходяться на думці, що життєва 

компетентність ґрунтується на життєвих знаннях (когнітивний компонент, 

знання наукові, знання про світ, про власну індивідуальність, свої можливості, 

знання, що стосуються сфери людських стосунків), мотивах здійснення 

успішного життєвого шляху, самовдосконалення, саморозвитку, особистісних 

властивостях, що забезпечують ефективність процесу життєздійснення 

(креативність, емоційно-вольова компетенція, ціннісні орієнтації тощо), а 

також специфічних (метаантропологічний, медіко-гігієнічний, соціальний, 

економічний, побутовий, правовий, ауто психологічний, професійний тощо), 

що сприяють реалізації життєвої стратегії у важливих для особистості сферах 

життя. 

Ураховуючи позиції дослідників, наші власні міркування та проектуючи 

їх на визначені вище характеристики випускників класичних університетів, 

зробимо наступні висновки.  

Життєва компетентність студента класичного університету базується на 

життєтворчих знаннях і уміннях, життєвому досвіді і передбачає компетентне 

ставлення особистості до життя, життєву активність, потребу в життєвих 

досягненнях, самопізнанні, саморозумінні, самовдосконаленні, саморегуляції в 

соціальній, професійній, побутовій сферах діяльності; готовність до 

життєтворчості, успішного вирішення життєвих задач в усіх сферах 

життєдіяльності, продуктивного здійснення життя як індивідуального 

життєвого проекту, вміння організації свого життєвого часу, усвідомлене 

рішення міжособистісних суперечностей, здатність до рефлексії, усвідомленої 

і адекватної оцінки результатів своєї життєдіяльності; здатність до 

філософського, етичного осмислення свого життя, усвідомлене й 

відповідальне відношення особистості до стосунків у соціумі. 
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Актуальними у структурі життєвої компетентності майбутнього учителя, 

на нашу думку, є також наполегливість і цілеспрямованість у саморозвитку та 

самовдосконаленні, у послідовній реалізації життєвого сценарію, здатність 

особистості розробляти своє життя як проект, визначати цільові та 

сенсожиттєві параметри, наслідком чого повинна стати очікувана 

самореалізація у життєздійсненні.  

Не менш значною нам представляється й гуманістична спрямованість 

ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя, наявність в нього моральних 

переконань у поєднанні з розвиненим почуттям реалій сьогодення та 

зваженим урахуванням власних інтересів.  

Вважаємо також важливим урахування у структурі життєвої 

компетентності майбутнього вчителя вмінь особистості, пов’язаних із 

конструктивною взаємодією з оточуючим світом, виконанням власних 

життєвих і соціальних ролей; усвідомлення ризиків майбутньої професії, 

готовність до розв’язання складних життєвих і професійних ситуацій.  

Відповідно до цього у структурі життєвої компетентності студентів 

класичного університету доцільним є виділення наступних її компонентів: 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісно-поведінкового та 

регулятивного. На нашу думку, саме ці компоненти повною мірою охоплюють 

властивості особистості, знання й уміння, необхідні для формування життєвої 

компетентності майбутнього вчителя. 

Запропоновану нами структуру життєвої компетентності студентів 

класичних університетів представлено на рисунку (рис. 1.1). 

Розглянемо детальніше зміст компонентів життєвої компетентності 

студентів класичних університетів.  

Мотиваційно-ціннісний компонент життєвої компетентності студентів 

класичних університетів ми визначаємо як систему усвідомлених ціннісних 

орієнтацій, мотивів, потреб особистості, що дають їй змогу сформулювати 

свій життєвий проект як систему взаємопов’язаних і взаємозумовлених 

життєвих цілей, завдань, ресурсів, способів і засобів їх реалізації, що 
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закріплюються у її життєвих планах і дозволяють успішно планувати і 

здійснювати своє життя. 

 

Рис. 1.1. Структурна схема життєвої компетентності майбутніх учителів 

Мотиваційний аспект цього компоненту спонукає особистість до 

самопізнання, саморозвитку, самоосвіти протягом життя, професійного і 

особистісного самовдосконалення з метою життєвої самореалізації, побудови 

власного життя за розробленим сценарієм, шляхом цілеспрямованого 

виконання прийнятих життєвих цілей і задач. Ціннісні установки спрямовують 

особистість на гуманістичне світосприймання, орієнтацію на ціннісно-

нормативні основи життєустрою, на загальнолюдські (людяність, 

працелюбність, порядність, чесність), демократичні (рівність, солідарність), 

соціальні (толерантність, принципи ефективної взаємодії), культурні 

(соціально прийняту поведінку, включення в певний культурний контекст), 

духовні (моральність), національні (патріотизм, національна гідність) цінності, 

сприйняття життя як найвищої цінності, спонукають робити вчинки 

відповідно до загальноприйнятих моральних норм. Ціннісні орієнтири 
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забезпечують цілісність і життєстійкість особистості, життєтворчу 

усвідомленість її вчинків, програми і стратегії діяльності, контролюють і 

організують мотиваційну сферу. 

Когнітивний компонент життєвої компетентності студентів класичних 

університетів встановлюємо як її знаннєву основу, систему життєтворчих 

теоретичних знань і практичних вмінь відносно створення і реалізації 

ефективних життєвих сценаріїв, правил життєвого цілепокладання, активної 

моделі життя, принципів контролю реалізації життєвих цілей, пізнання і 

самопізнання, прогнозування, визначення і раціональної організації 

здійснення життя. Когнітивний компонент визначає здатність студента до 

здійснення успішної життєдіяльності, ґрунтуючись на знаннях про суть 

життєвої компетентності, і передбачає актуалізацію у життєдіяльності 

когнітивних процесів – сприймання, пам’яті, уваги, мислення, уяви, здібність 

усвідомлювати, досліджувати, системно описувати і пояснювати з позицій 

сучасної науки проблеми, що постають перед особистістю, забезпечує 

використання сучасного знання для ефективного формування і реалізації 

життєтворчого потенціалу особистості. Цей компонент включає знання про 

себе, світ, закони життя, життєву мудрість, норми поведінки, моделі успішної 

людини, вміння й навички практичної реалізації життєтворчих знань, 

технологій життєвого успіху, організації життєвого часу і простору 

прогнозування наслідків власних вчинків і соціальної взаємодії, що дає 

випереджальну інформацію про результати власної життєдіяльності, життєвий 

досвід. Важливою характеристикою когнітивного компоненту, на наш погляд, 

є креативність, що виявляється у творчому вирішенні задач і проблем, що 

висуває життя. 

Діяльнісно-поведінковий компонент життєвої компетентності студентів 

класичних університетів включає систему набутих вмінь, навичок, прийомів і 

способів дій відносно пізнання, прогнозування, організації та успішного 

здійснення життя, ефективного виконання основних життєвих і соціальних 

ролей у соціумі, продуктивної спільної діяльності, конструктивної взаємодії з 
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оточуючим світом, професійних обов’язків та здійснення кар’єрного 

зростання як просування до професійної самореалізації, здатність і готовність 

особистості до організації власного життя відповідно до вимог життєвого 

проекту та об’єктивних вимог середовища. До цього компоненту ми 

відносимо такі характеристики, як активність, самостійність у прийнятті 

рішень, ініціативність при вирішенні життєвих задач, соціальність, 

комунікативність, комунікабельність, відкритість, емпатійність, 

відповідальність, психологічна стійкість, адаптивність, фізичне і психічне 

здоров’я, вміння та навички розв’язувати життєві ситуації та реалізовувати 

життєтворчі стратегії, вміння презентувати себе та результати своєї діяльності. 

Регулятивний компонент життєвої компетентності студентів класичних 

університетів передбачає здатність до рефлексії, самооцінки результатів 

власної життєдіяльності, самокритиці, наполегливість і цілеспрямованість у 

досягненні бажаного результату і життєздійсненні, спонукає до саморозвитку, 

самовдосконалення, мобілізації і прояву вольових зусиль у досягненні 

життєво важливих цілей, подоланні труднощів. Цей компонент утворюють дві 

складові: емоційно-вольова та рефлексивно-оцінна. Емоційно-вольова 

складова передбачає регуляцію процесу і результату прояву життєвої 

компетентності, тобто здійснення емоційно-вольових процесів, обумовлює 

системний і цілеспрямований характер формування, розвитку і оптимального 

використання потенціалу особистості і забезпечує здатність особистості до 

саморегуляції життєдіяльності, самоконтролю. Рефлексивна складова 

спрямовує особистість до рефлексії саморозвитку в процесі життя, 

усвідомлення власних можливостей до реалізації життєвих планів, передбачає 

вміння зіставляти реальну і бажану життєву ситуацію, що складається в ході 

діяльності. Рефлексивна складова реалізується при виконанні контролю та 

оцінки соціальних чи побутових дій і вчинків особистості, у її професійній 

діяльності і супроводжується емоційними переживаннями. Ступінь її 

сформованості визначає рівень власного розвитку, особистісних досягнень, 

усвідомлення власної позиції у соціумі, з’ясовує, наскільки людина є 
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спроможною координувати і інтегрувати усі інші особистісні якості з метою 

ефективної самореалізації у житті. До рефлексивної складової ми відносимо 

такі якості особистості, як схильність до самоаналізу, впевненість у собі, 

критичність, спрямованість на співпрацю,  прогнозування результатів своєї 

діяльності.  

Таким чином, наведені змістовні характеристики компонентів, що 

лежать в основі феномену життєвої компетентності студентів класичних 

університетів, демонструють їх нерозривний взаємозв’язок та сприяння 

повноті життєвої самореалізації особистості. 

Отже, спираючись на аналіз сучасних наукових праць з питань життєвої 

компетентності ми пропонуємо розглядати цю категорію у єдності чотирьох 

основних компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісно-

поведінкового та регулятивного, сформованість яких забезпечує оволодіння 

особистістю мистецтвом жити, технологіями життєвого успіху, механізмами 

саморегуляції, самопізнання, самореалізації, самовдосконалення, вміннями 

визначати сенс життя, ставити мету, керувати власними емоційно-вольовими 

процесами, встановлювати контакти та спілкуватися (в сім’ї, на роботі, у 

суспільстві тощо), попереджувати життєві проблеми і ефективно розв’язувати  

життєві питання. 

 

1.3. Теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування 

життєвої компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної 

підготовки 

 

Виокремлення компонентів життєвої компетентності майбутніх 

вчителів-студентів класичних університетів та визначення змісту кожного із 

цих компонентів дозволяє зупинитись на педагогічних умовах, застосування 

яких у процесі професійної підготовки дозволить сформувати у студентів 

життєву компетентність. 

У довідкових джерелах поняття „умова” тлумачиться як:  
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• вимога, пропозиція, що висувається однією зі сторін, які 

домовляються про будь-що; як взаємна усна чи письмова домовленість про 

будь-що [43, с.531; 44, с.499; 269, с.44]; 

• правила, що існують або встановлені в тій чи іншій галузі життя, 

діяльності та забезпечують нормальну роботу будь-чого [43, с.231; 193, с. 388; 

293, с.299], сукупність даних, положення, що лежать в основі будь-чого [44, 

с.53; 269, с.441; 190, с.188]; 

• необхідна обставина, що робить можливим здійснення, створення, 

утворення будь-чого або сприяє будь-чому [43, с.531; 269, с.441]; як 

обставина, особливість реальної дійсності, за якої відбувається або 

здійснюється будь-що [193, с.188; 269, с.441; 190, с.209; 293, с.299]; 

обставини, передумови, що визначають, зумовлюють існування будь-чого [87, 

с.213];  

• обставина, в якій проходить, протікає будь-що; основа, передумова 

для будь-чого; [43, с. 531; 190, с. 388; 293, с. 294]; сукупність чинників, що 

впливають на будь-кого, будь-що, що створюють середовище, в якому 

відбувається щось [224, с. 506].  

Таким чином, у загальному значенні в більшості довідникових джерел 

під умовами розуміються обставини, що зумовлюють утворення, існування, 

здійснення будь-чого або сприяють будь-чому. 

Філософські словники та енциклопедії визначають це поняття як 

категорію, в якій „відображено універсальні відношення речі до тих факторів, 

завдяки яким вона виникає й існує” [303, с.356], „сукупність об’єктів (речей, 

процесів, відносин тощо), необхідних для виникнення, існування або зміни 

даного об’єкту (що обумовлюється)” [304, с.502], як „те, від чого залежить 

щось інше (обумовлене), що уможливлює наявність речі, стану, процесу, на 

відміну від причини, що з необхідністю, неминучістю породжує будь-що (дія, 

результат дії), і від підстави, що є логічною умовою наслідку” [305, с. 469]. З 

погляду філософії умови складають середовище, в якому виникає, існує й 
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розвивається певне явище або процес. Поза межами цього середовища вони не 

можуть існувати. 

З позицій педагогіки поняття „умова” розглядається як „сукупність 

змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що діють на 

фізичний, психологічний, моральний розвиток людини, її поведінку, 

виховання, навчання, формування особистості” [192, с. 36]. 

У психології під „умовою” розуміють „сукупність явищ зовнішнього та 

внутрішнього середовища, що впливають на розвиток конкретного психічного 

явища” [221, с.488; 222, с.306; 224, с.289], „сукупність внутрішніх і зовнішніх 

причин, що визначають психологічний розвиток людини, прискорюють чи 

сповільнюють його, мають вплив на процес розвитку, його динаміку та кінцеві 

результати” [183, c.270]. 

На думку З. Курлянд, коли одне явище викликає інше явище, воно є 

причиною; коли явище взаємодіє з іншим явищем у процесі розвитку цілого, 

до якого воно належить, воно є чинником; коли явище обумовлює існування 

іншого явища, воно є умовою [147, с. 31]. 

Термін „педагогічні” вказує на те, що ці умови пов’язані з організацією 

навчально-виховного процесу, з зовнішнім середовищем, де відбувається 

пізнавальна й навчальна діяльність студентів, спрямована на формування в 

них певних знань, умінь, навичок. 

На думку Ю. Бабанського, педагогічні умови є факторами 

(обставинами), від яких залежить ефективність функціонування педагогічної 

системи [7, с.80]. Цю позицію підтримує Л. Загребельна, яка стверджує, що 

педагогічні умови – це „обставини, від яких залежить і на основі яких 

відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної 

підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості” [99,  

с.291] 

Як вважають А. Найн, Н. Пархоменко, Р. Серьожнікова і Л. Яковицька, 

педагогічні умови є сукупністю об’єктивних можливостей, змісту, форм, методів і 

прийомів підвищення ефективності навчально-виховного процесу і 
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матеріально-просторового середовища, що забезпечують успішне вирішення 

поставлених у педагогіці завдань [178, с.40; 259, с. 139]. 

В. Манько визначає педагогічні умови як „взаємопов’язану сукупність 

внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонування, що 

забезпечують високу результативність навчального процесу і відповідають 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності” [164, с. 161 ]. 

К. Касярум під педагогічними умовами розуміє взаємопов’язану 

сукупність обставин, засобів і заходів у педагогічному процесі, що сприяє 

ефективній професійній підготовці майбутніх фахівців [131, с. 99]. 

Зазначимо, що педагогічні умови свідомо створюються в педагогічному 

процесі й забезпечують найвищу його ефективність. 

Тому, виходячи з вищезазначеного, під педагогічними умовами, що 

обумовлюють формування життєвої компетентності майбутніх вчителів у 

класичному університеті, розуміємо сукупність специфічних 

взаємопов’язаних факторів (мети, змісту, форм та методів діяльності, ситуацій 

тощо), необхідних для здійснення системного педагогічного впливу з метою 

формування у процесі професійної підготовки в студентів знань і якостей, що 

забезпечують життєву активність, потребу в життєвих досягненнях, 

самопізнанні, самоздійсненні, готовність до життєтворчості, успішного 

вирішення життєвих задач, продуктивного здійснення життя як 

індивідуального життєвого проекту. 

Теоретичним підґрунтям визначення педагогічних умов формування 

життєвої компетентності майбутніх вчителів у класичному університеті 

вважаємо положення особистісно-діяльнісного, аксіологічного та 

компетентнісного  підходів. 

В основі особистісно-діяльнісного підходу (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 

О. Леонтьєв, А. Маркова, К. Платонов, С. Рубінштейн, К. Ушинський, 

І. Якіманська та ін.), лежить розуміння особистості як суб’єкта діяльності, яка 

формується у діяльності й у спілкуванні з іншими людьми. 
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Особистісний аспект цього підходу передбачає максимальне врахування 

у процесі викладання будь-якого навчального предмету індивідуально-

психологічних, національних, статевовікових, статусних особливостей учня і 

потребує ставлення до особистості як до продукту суспільно-історичного 

розвитку, носія культури, визнання її унікальності, інтелектуальної та 

моральної свободи, права на повагу, що передбачає опору на природний 

процес саморозвитку здібностей, самовизначення, самореалізацію, 

самоствердження, створення для цього відповідних умов. Діяльнісний аспект 

спрямований на активність суб’єкта у пізнанні, праці, спілкуванні, своєму 

особистісному розвитку. В. Лозова, підкреслюючи діалектичну єдність 

особистісного і діяльнісного підходів у педагогіці, стверджує, що обидва ці 

аспекти утворюють нерозривну, єдину інтеґрацію, спрямовану на саморух, 

самозростання і в кінцевому результаті на самореалізацію своїх можливостей 

особистості [154, с.222]. 

Реалізація особистісно-діяльнісного підходу до пізнання та формування 

особистості передбачає перегляд традиційних уявлень про те, що процес 

навчання – це переважно повідомлення знань, формування умінь, навичок, і 

перехід до більш продуктивної форми взаємодії викладача і студента, –

суб’єкт-суб’єктної, діалогічної [46, с.117]. 

Виокремимо основні принципи особистісно-діяльнісного підходу, що, 

на нашу думку, є важливими для визначення педагогічних умов формування 

життєвої компетентності: 

Принцип індивідуального підходу, що дозволяє враховувати 

індивідуально-психологічні особливості, освітній рівень, досвід, потреби 

кожного студента, зокрема потреби, що стосуються отримання нових знань, 

умінь і навичок в сфері життєтворчості і самореалізації. 

Принцип особистісного підходу, відповідно до якого викладачам, 

вивчаючи ті чи інші якості студента, слід намагатися підтримувати та 

розвивати природні задатки людини, становлення її самобутності, формування 

здатності до життєвої, професійної та соціальної самореалізації. 
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Принцип гуманістичної спрямованості, в основі якого лежить визнання 

цінності людини. Він забезпечує право людини на вільний розвиток і вияв 

власних здібностей для реалізації цілей життєдіяльності, і є тим фактором, що 

спонукає людину до розширення власних знань у сфері життєтворчості і 

самореалізації, застосування цих вмінь тоді, коли в цьому виникає потреба. 

Принцип активності й самостійності у навчанні враховує важливу 

закономірність пізнавальної діяльності людини, що знання – це результат 

самостійної розумової праці особистості. При цьому студент повинен бути 

суб’єктом творчої пізнавальної діяльності й чітко усвідомлювати ціль 

навчання (наприклад, розвиток власної життєвої компетентності), уміти 

планувати й організовувати свою діяльність з реалізації життєвих планів, 

здійснювати її самоаналіз і самоконтроль, усвідомлювати відповідальність за 

результати власної навчально-пізнавальної діяльності та використання 

набутих знань у життєдіяльності.  

Центральною категорією аксіологічного підходу є цінності. Науковці 

(В. Андрущенко, І. Бех, В. Бутенко, І. Зязюн, С. Поляков, Г. Селевко, 

В. Сластьонін, Н. Ткачова та ін.) підкреслюють, що особистість постійно 

перебуває у ситуації моральної, естетичної, світоглядної оцінки подій, 

постановки завдань, пошуку й прийняття рішень та їх реалізації. Під 

цінностями в аксіологічному підході розуміються смислотворчі засади 

людського буття, що задають спрямованість і вмотивованість особистістю 

життєвих прагнень, орієнтирів для оцінки минулого і проектування 

майбутнього, діяльності,  вчинків.  Цінності впливають на загальний спосіб 

дії. Загальнолюдські цінності – життя, здоров’я, любов, освіта, праця, мир, 

краса, батьківщина, добробут і самодостатність людини – завжди привертали 

увагу людей у різні часи. Моральні, естетичні, економічні, правові та інші 

цінності характеризують особистість, а їх розвиток є основним завданням 

гуманістичної педагогіки, – стверджують В. Лозова і Г. Троцко [147, с . 15].  

У сучасній науці аксіологічний підхід розглядається як „сукупність 

принципів смислу життя, залучення оцінки до розумової діяльності, перегляду 
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обґрунтування етичних критеріїв, зв’язків пізнання не тільки з інтелектом, а й 

з волею; визначає раціональне і духовне ставлення до світу, до людини; 

потребує звернення до рефлексії різноманітного буття людини, у якому вона 

живе і рухається шляхом освітньо-культурного зростання” [149, с.22].  

Реалізація аксіологічного підходу у професійній підготовці студентів 

спрямована на відбір, трансляцію і формування у майбутніх фахівців 

провідних цінностей гуманістичної спрямованості. Суть аксіологічного 

підходу зафіксована в системі аксіологічних принципів, до яких належать: 

принцип рівноправ’я філософських світоглядних поглядів у межах єдиної 

гуманістичної системи цінностей; принцип рівнозначності традицій і 

творчості; визнання необхідності творчого використання досягнень минулого і 

зорієнтованості на духовні відкриття в теперішньому та майбутньому часі; 

принцип екзистенціальної рівності людей, соціокультурного прагматизму 

замість суперечок про підґрунтя цінностей [235, с.56]. 

Аксіологічний підхід базується на розумінні соціальної природи 

цінностей, рефлексії смисложиттєвих питань з позицій позитивно-творчих 

цінностей, впливі якісного вибору цінностей на формування ціннісних 

орієнтирів особистості, на розвиток її духовних, моральних і творчих основ, на 

ціннісні результати у всіх сферах життєдіяльності. Стосовно нашого 

дослідження актуальною є ідея В. Сластьоніна та Г. Чіжакової про те, що 

становлення особистості (а саме духовно-творче) можливо тільки на основі 

постійного і послідовного формування „діалектичної тріади”: ціннісна 

свідомість – ціннісне ставлення – ціннісна поведінка [266, с.102 ].  

Компетентнісний підхід сьогодні визнається більшістю вчених 

ключовим в процесі модернізації усіх ланок освіти в Україні і, як стверджує 

А. Мехрабов, є „спробою світової спільноти привести у відповідність освіту і 

потреби ринку, стерти протиріччя між навчальною та професійною 

діяльністю” [170, с.5]. Організація навчально-виховного процесу за умов 

компетентнісного підходу покликана задовольнити потреби суспільства в 

освічених кваліфікованих компетентних фахівцях, які вступають в самостійне 
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життя підготовленими, здатними самостійно вирішувати проблеми та 

приймати на себе відповідальність за власні рішення.  

Принцип особистісної спрямованості компетентнісної освіти базується 

на ставленні до студента як до суб’єкта, ціннісному сприйнятті кожної 

особистості, повазі до її самобутності. Реалізація компетентнісного підходу 

передбачає підтримку особистості студента, розвиток механізмів 

саморозвитку, самозахисту, самовиховання, що є необхідними для людського 

життя, формуванні здатності до соціальної та творчої самореалізації [95, 

с.453].  

Ще однією основою компетентнісного підходу є принцип діяльнісної 

спрямованості навчального процесу, за яким необхідною умовою набуття 

компетентностей виступає власна активна діяльність людини, причому кожна 

компетентність набувається під час відповідної діяльності. Компетентність не 

лише формується, але і виявляється виключно в діяльності, що ставить вимогу 

такої організації навчальної діяльності, щоб вона не лише сприяла 

формуванню та розвитку компетентності студента, але й створювала умови 

для їх прояву та реалізації. При цьому особливу увагу слід звертати на те, що 

компетентність особистості нерозривно пов’язана не лише з продуктивною 

діяльністю з метою розв’язання теоретичних і практичних завдань, але й з 

відповідальністю за свої дії. Таким чином, набути необхідний рівень життєвої 

компетентності людина зможе завдяки власній активній і продуктивній 

діяльності, спрямованій на отримання під час усвідомленої діяльності 

необхідних знань, умінь, навичок у сфері життєтворчості і самореалізації та їх 

використання у професійній і соціальній діяльності. 

Основоположним постулатом принципу опори на попередній досвід є 

розуміння того, що набуття компетентності відбувається не лише під час 

вивчення студентом предметів, але й засобами неформальної освіти, у 

наслідок впливу соціального середовища тощо. С. Шишов та В. Кальней 

підкреслюють, що у процесі формування компетентностей необхідно 

спиратися на вже наявний, хай навіть у мінімальній кількості, досвід 

https://www.blogger.com/null
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попередньої діяльності і наполягають, що „компетенція розвивається, 

збагачується, розширюється, зміцнюється, відштовхуючись від початкового 

рівня” [175, с. 82]. 

Принцип творчого осмислення соціального досвіду розглядає 

можливість побудови людиною власної життєвої стратегії в умовах постійних 

змін. Суспільство пропонує особистості традиційні засоби розуміння та 

вирішення життєвих завдань, на основі яких кожен будує власну життєву 

стратегію, але результатом сучасного прискорення соціально-економічних 

процесів стало те, що сьогодні темпи перетворень значно перевищують темпи 

зміни поколінь. Стосовно розвитку життєвої компетентності майбутніх 

вчителів цей принцип є визначальним, оскільки в умовах бурхливого розвитку 

суспільства життєва компетентність потребує постійного усвідомленого 

вдосконалення та розвитку. Як влучно зазначає М. Фуллан, „секрет зростання 

й розвитку полягає в тому, щоб навчитись поводитись із силами змін, 

використовуючи переваги позитивних і послабляючи вплив негативних” [307, 

с. 11]. 

Принцип спрямованості на результат з точки зору нашого дослідження 

передбачає розгляд результату навчання з позицій його затребуваності 

суспільством, забезпечення здатності випускника класичного університету 

відповідати запитам сучасності, ринку праці, наявності потенціалу для 

ефективного розв’язання життєвих питань, тобто відповідність власного рівня 

життєвої компетентності запитам суспільства.  

Компетентнісний підхід передбачає втілення в освіту принципу 

життєтворчості, що полягає в самостійній побудові людиною власної життєвої 

стратегії, врахуванні об’єктивного співвідношення власних прагнень і 

можливостей, свідомому визначенні життєвих орієнтирів і способів 

самореалізації, формуванні життєвих принципів та пріоритетів на основі тих 

знань, досвіду, переконань та цінностей, що були набуті за роки навчання. 

Отже, найбільшої значущості для формування життєвої компетентності 

майбутніх вчителів набувають положення особисто-діяльнісного, 
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аксіологічного і компетентнісного наукових підходів. Зокрема, провідна роль 

особисто-діяльнісного підходу у формуванні життєвої компетентності 

визначається тим, що, реалізуючись у контексті життєдіяльності конкретної 

людини, цей підхід враховує її життєві плани, ціннісні орієнтації та інші 

параметри суб’єктивного світу. Особистісно-діяльнісний підхід забезпечує 

спрямованість особистості до активної самостійної діяльності з набуття знань, 

вмінь, навичок та досвіду у професійній діяльності і життєвій самореалізації. З 

цієї точки зору особистісно-діяльнісний підхід можна визначити як практико-

орієнтовану тактику формування життєвої компетентності. Аксіологічний 

підхід забезпечує усвідомлення та особистісне прийняття гуманістичних 

життєвих і професійних цінностей, наслідування яких дозволяє бути 

послідовним у вибудовуванні кар’єри, професійному зростанні, життєвій 

самореалізації, що у свою чергу забезпечує формування життєвої 

компетентності. Компетентнісний підхід розглядає освіту як вміння 

вирішувати питання, незалежно від їх складності, спираючись на знання, 

якими володіє людина. Цей підхід акцентує увагу на результаті освіти, 

причому цей результат розуміється не як сума інформацій, а здатність фахівця 

самостійно діяти у різних проблемних життєвих ситуаціях, тобто володіти 

життєвою компетентністю. 

Таким чином, визначивши основні концептуальні положення 

дослідження, переходимо до наукової розробки й теоретичного обґрунтування 

педагогічних умов формування життєвої компетентості майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки у класичному університеті. 

Першою педагогічною умовою встановлюємо створення у класичному 

університеті життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої 

компетентності майбутніх вчителів. 

Виокремлення цієї умови пов’язуємо із необхідністю спрямування 

студентів на активність у будуванні свого життя, пошуку інформації про 

варіанти розвитку життєвого сценарію, мотивацію до самореалізації у 

професії, соціумі, власному житті. У нашому дослідженні ми розуміємо 
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середовищний підхід як опосередковане (через середовище) управління 

освітнім процесом, у якому основний акцент робиться на включення 

внутрішньої активності студента, його самопізнання, саморозвиток.  

Середовище, на думку Л. Виготського, є джерелом розвитку особистості 

та її специфічних людських якостей [52, с.119]. Сучасні науковці визначають 

освітнє середовище як „систему прямих і непрямих навчально-виховних 

впливів, що реалізують педагогічні установки педагогів та характеризують 

цілі, завдання, методи, засоби і форми освітнього процесу [242, с.207], 

„поліфункціональну дидактичну систему, що створює умови для 

самоактуалізації особистості, її індивідуальних ресурсів в процесі 

інтерактивної взаємодії з компонентами середовищного оточення” [199, с.64], 

„засіб виховання і навчання” [284, с.195].  

Щодо структурної моделі освітнього середовища, то нам імпонує точка 

зору В.Стрельнікова, який виділяє три базових компоненти: просторово-

предметний, соціальний і організаційно-технологічний, та зазначає, що 

„проектування освітнього середовища передбачає взаємозв’язане 

проектування кожного із компонентів, в контексті організації системи 

можливостей для задоволення всього ієрархічного комплексу потреб і 

реалізації особистісних цінностей всіх суб’єктів освітнього процесу 

(студентів, викладачів, батьків, а також адміністрації вищого освітнього 

закладу)” [284, с.197]. 

З цих позицій ми розуміємо створення у освітньому просторі класичного 

університету життєтворчого середовища як проектування та організацію 

освітнього середовища, спрямованого на забезпечення у навчально-виховному 

процесі орієнтації майбутнього викладача на творчий розвиток у 

особистісному, соціальному та професійному аспектах шляхом саморозвитку, 

самопізнання, рефлексії, саморегуляції, самовиховання тощо, формування в 

нього знань, вмінь і навичок, що стосуються регуляції поведінки у соціумі, 

ціннісно-світоглядної картини світу, спрямування особистості на творче 

проектування і реалізацію власних життєвих перспектив. 
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Життєтворчість є одним з нових понять у сучасній педагогіці, хоча й 

віддзеркалює довічне прагнення людини бути господарем своєї долі, керувати 

власним життям. Наслідком процесу життєтворчості є формування нових 

життєвих орієнтирів – значущих цінностей, що виступають мотивами для 

творчої особистості, спонукають її до збагачення власного життєвого світу, 

самореалізації, до гармонізації взаємовідносин з оточуючими.  

Автор „концепції життєтворчості”, Л. Сохань, визначає цю категорію як 

здійснення творчої продуктивності особистості у „матеріалі” власного життя. 

[276, с.592]. С. Сухоруков розглядає життєтворчість як особливу форму 

розвитку особистості, динаміку її руху, орієнтовану на творчий розвиток [285, 

с.15]. Д. Леонтьєв, Н. Богданова розуміють життєтворчість як особистісно-

орієнтовану практику розвитку і корекції відношень зі світом, відмінна риса 

якої полягає у тому, щоб не давати людині конкретні життєві орієнтири, а 

навчити її шукати та формувати їх самостійно [24, с.206; 150, с.104;]. 

О. Джура характеризує життєтворчість як „творення життя”, як 

„творчість у трьох іпостасях: продуктивній (результатах активності 

особистості), суб’єктивній (в розвитку суб’єктивного світу особистості), і 

соціальній (відбиття в життєвих світах інших людей) [80, с.20-21]. 

До складових феномену „життєтворчість” Л. Сохань, І. Єрмаков, 

Г. Несен відносять: а) осмислення людиною свого призначення; б) розробку 

життєвої концепції і життєвого кредо; в) свідомий вибір життєвих цілей і 

оформлення їх у життєву програму, життєвий план; г) наявність необхідних 

умов для самореалізації сутнісних сил; д) рівень соціальної і психологічної 

зрілості; е) відповідальне ставлення до свого життя і до самої себе [96, с.176]. 

Ми підтримуємо думку М. Рупняк, яка стверджує, що життєтворчість 

передбачає розвиток суб’єктності особистості через саморозвиток, 

саморегуляцію, самопізнання, вміння формувати життєві орієнтири 

самостійно; розвиток рефлексії як самоосмислення, самоставлення, 

самоорганізацію, самооцінку, самоконтроль, самовиховання, 

самонавчання [243, с.73]. 
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У якості атрибутивних характеристик життєтворчої особистості 

Т. Додарук називає освіченість і світоглядну зрілість, соціальну активність, 

громадську відповідальність, прагнення до соціально-професійного 

самовизначення, високу загальну працездатність, розвинену національну 

самосвідомість, комунікативну компетентність, людяність, творчість, 

прагнення до морального та фізичного самовдосконалення, високий рівень 

інтелектуальної, моральної, фізичної, художньо-естетичної культури [83, с.37]. 

Виходячи з концепції, запропонованої Л. Сохань, ми розглядаємо 

життєтворчість як особливу і вищу форму прояву творчої природи людини, як 

духовно-практичну діяльність особистості, спрямовану на творче 

проектування і реалізацію її життєвої стратегії, життя як проекту. У процесі 

розробки і реалізації свого життєвого сценарію особистість оволодіває 

мистецтвом жити – особливим вмінням, що базується на глибокому знанні 

життя, розвинутій самосвідомості і володінні системою засобів, методів і 

технологій життєтворчості [93, с.221].  

Отже, ми розуміємо життєтворчість як творче відношення до світу та 

себе у ньому, діяльність, спрямовану на самопізнання, самотворення, 

планування і реалізацію власного життєвого проекту, що забезпечує 

оптимальний варіант розвитку особистості через самореалізацію. У цьому 

контексті самореалізація є процесом самовдосконалення, що передбачає 

особистісне усвідомлення і вирішення життєвих питань у системі взаємодії 

людини зі світом шляхом соціально прийнятих і ситуативно можливих засобів 

поведінки особистості і розкриття її  творчого потенціалу як суб’єкта життя. 

У процесі навчання у вищому навчальному закладі в умовах освітнього 

середовища відбувається формування особистості шляхом засвоєння у 

навчально-виховному процесі професійного, загальнокультурного і 

соціального досвіду. Студенти накопичують і перетворюють власні цінності й 

орієнтації, вибірково вводять у свою систему поведінки ті норми і правила, що 

прийняті в студентському колективі, освітньому закладі, суспільстві, 

засвоюють життєві і соціальні ролі, нові види діяльності та форми 
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спілкування. Таким чином, спрямування освітнього середовища вищого 

навчального закладу на формування життєтворчих цінностей перетворює цей 

простір на спеціально організоване життєтворче середовище.  

З концепцією „життєтворчого середовища”, на наш погляд, корелює 

теорія розвитку У. Бронфенбреннера, що пов’язана із вивченням середовища, 

у якому розвивається людина. Згідно до теорії екологічного середовища, 

людина (дитина) є як продуктом, так і творцем навколишнього середовища. 

Ситуації в житті можуть бути як нав’язаними суб’єкту, так і бути результатом 

активності самої людини і яким чином це відбувається, залежить не тільки від 

фізичних, інтелектуальних та особистих рис людини, але і від того, як її 

виховали, що вона встигла увібрати з оточення [340]. Розглядаючи екологічне 

середовище розвитку людини, У. Бронфенбреннер до його складових 

відносить чотири немов вкладені одна в одну систем: мікросистема (сім’я), 

мезосистема (школа, двір, квартал проживання), экзосистема (дорослі 

соціальні організації) та макросистема (культурні звичаї країни, цінності, 

звичаї та ресурси) [341]. 

Вважаємо, що найбільш всеохоплюючим універсальним чинником 

формування життєвої компетентності майбутнього вчителя буде саме 

життєтворче середовище, сформоване в освітньому просторі класичного 

університету. Життєтворче середовище спроможне надати студенту змогу 

через життєтворчу світоглядну, діяльнісну і психологічну активність 

утворювати і керуватися смисложиттєвими і ціннісними орієнтаціями, що 

набувають свого реального втілення в процесі оволодіння знаннями і 

вміннями, набуття досвіду і створення людиною власного життєвого проекту. 

Організація життєтворчого середовища з метою формування життєвої 

компетентності вимагає створення передумов для реалізації особистості як 

суб’єкта власного життя, актуалізації в студентів цілої низки здібностей 

(здібності здійснювати вибір, планувати власне життя, усвідомлювати 

відповідальність за власні вчинки і поведінку, вирішувати життєві проблеми, 

проявляти життєтворчість та ін.). Освітнє середовище, спрямоване на 



118 

 

формування здатності до життєтворчості, як зазначає Л. Яновська, містить у 

собі: здатність до побудови життєвих планів і цілей; здатність до відкритого, 

вільного сприйняття і мислення; здатність до організації регуляції часу, до 

актуалізації своїх можливостей, ресурсів; здатність до відсторонення, до 

трансценденції і рефлексії [333, с. 8]. 

Ще однією важливою особливістю життєтворчого середовища у 

освітньому просторі класичного університету як чинника формування 

життєвої компетентності майбутніх вчителів є те, що саме в ньому людина 

набуває необхідних професійних і життєвих знань, вмінь і технічних навичок 

для досягнення успіху в структурі матеріальної сфери суспільного 

функціонування. Цінними для формування життєвої компетентності є і 

знання, вміння та навички, що стосуються регулювання поведінки в соціумі, 

адже саме вони сприяють соціалізації людини, встановлюють характеристики 

морального ідеалу людини. „Уміння передбачати результати особистих та 

чужих вчинків, глибоко розбиратися в складних життєвих колізіях нерозривно 

пов’язано з вмінням правильно їх оцінювати. Образ гуманної людини слугує 

універсальним орієнтиром моральної поведінки та вчинків, надаючи еталон 

небачення необхідного та дійсного” [296, с.239]. Життєтворче середовище 

покликане сформувати ціннісно-світоглядну картину світу, розвинути 

духовно-вольове прагнення особистості до оволодіння смислами і оціночними 

характеристиками соціокультурного середовища.  

Для теоретичного обґрунтування необхідності формування 

життєтворчого середовища вагомою є, на наш погляд, думка Т. Тюльпи, яка 

стверджує, що освітнє середовище, будучи частиною об’єктивної для людини 

реальності, надає особистості необхідних умов для реалізації себе як суб’єкта 

творчих можливостей, як унікальної істоти, яка у спілкуванні із собі 

подібними набуває особистісних смислів і цінностей, що зрештою і 

утворюють її внутрішній духовний світ і викликають необхідність 

саморозвитку і самореалізації [295, с.46]. 
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На думку вчених, студент, перебуваючи на вершині емоційно-вольового 

розвитку, здатен до найактивнішої соціокультурної самореалізації і виявлення 

особистісних прагнень, здатностей і талантів. Саме в цей період завданням 

ВНЗ є підтримати і розвивати ще не до кінця сформовану особистість, 

розвивати її прагнення, здатності і таланти [231, с.99]. Такий розвиток 

можливий, на нашу думку, за умов сприяння організації і змісту навчально-

виховного процесу в університеті, створення міцної ціннісно-світоглядної 

основи особистісної життєтворчості, формування мотиваційної готовності 

майбутніх вчителів до самостановлення і саморозвитку. 

Цікавим підходом до розуміння суттєвих ознак життєтворчого 

середовища вважаємо точку зору М. Рупняк, яка визначає його як комплекс 

умов, зовнішніх обставин і стимулів, що впливають на збагачення навчальної 

та позанавчальної діяльності, переходять у внутрішні стимули, сприяючи 

самореалізації, саморозвитку, розкриттю творчого потенціалу, розвитку 

ціннісно-смислової сфери свідомості особистості, потреби в реалізації 

особистісно значущих життєвих проектів. Ми повністю підтримуємо позицію 

науковця, яка організацію життєтворчого середовища розвитку розглядає як 

умову самовизначення студентів, як здатність до самостійної побудови свого 

життя, до усвідомлення і регулювання життєдіяльності, що забезпечує 

формування внутрішньої готовності до усвідомленого і самостійного 

побудування, корекції і реалізації свого розвитку (професійного, життєвого, 

особистісного) [243, с.103]. 

Внутрішній простір життєтворчого середовища розуміється нами як 

взаємопов’язане існування декількох сфер, спрямованих на самотворення, на 

розвиток взаємовідношень з іншими людьми, на пізнання й перетворення 

навколишнього світу, усвідомлення відношення до життєво важливих для 

особистості подій.  

1. У сфері, спрямованій на самотворення, на основі засвоєння способів 

поведінки і прийомів самоаналізу і самопізнання формується потреба в 

самовдосконаленні, рефлексивна самооцінка.  
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2. У сфері, що відповідає за взаємовідношення з оточуючими, 

формується комунікативна культура, емпатія, культура поведінки, 

відбувається засвоєння ролей і стратегій поведінки майбутнього вчителя і 

людини.  

3. У сфері відношень особистості до навколишнього світу 

здійснюється розвиток здатності особистості до самореалізації, креативності, 

оволодіння технологією життєтворчості та життєвими стратегіями.  

4. У сфері, центром якої виступає особисте життя людини, 

відбувається усвідомлення сенсу життя і пошук власного варіанту поведінки 

відповідно до загальнолюдських цінностей. 

Процес формування життєвої компетентності у просторі життєтворчого 

середовища постає як визначення способів упорядкування картини життя, що 

складається із розмаїття подій; знаходження ціннісних орієнтирів, 

життєтворчих мотивів, способу власного ідеального ціннісного Я, до якого 

слід прагнути; процес самовдосконалення особистості; пошук способів 

вирішення конкретних життєвих завдань; проектування, програмування і 

планування свого життя; корекція життєвих цілей, свого життєвого шляху. 

Узагальнимо, що зміст визначеної нами першої педагогічної умови 

становлять життєтворчі впливи особливим чином організованого освітнього 

середовища, що виникають у системі середовище – суб’єкт (студент), 

педагогічний супровід формування життєвої компетентності майбутнього 

вчителя у плані мотивування та спрямування розвитку його особистісних 

властивостей, формування та вдосконалення життєвого і професійного 

досвіду, знань, вмінь та навичок, спрямування його емоційно-вольової сфери  

на саморозвиток та самовдосконалення, допомога у визначенні життєвої мети, 

перспектив та стратегії їх досягнення.  

Зазначимо, що у нашому розумінні життєтворче середовище класичного 

університету є засобом реалізації життєвої компетентності майбутнього 

учителя через його саморозвиток, саморегуляцію, вміння самостійно й 

усвідомлено формувати життєві орієнтири; за допомогою рефлексії як 
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самопізнання, самоорганізації, самооцінки, самоконтролю, самовиховання, 

самонавчання; шляхом розкриття творчого потенціалу і розвитку емоційно-

вольової і ціннісної сфери особистості студента у процесі професійної 

підготовки у класичному університеті.  

Ми пропонуємо створення життєтворчого середовища шляхом 

збагачення навчально-виховного процесу життєтворчим змістом на основі 

забезпечення практико-орієнтованого характеру діяльності, комплексу 

педагогічних ситуацій, що сприяють актуалізації особистісних структур, 

формування життєтворчих цінностей і мотивів, набуття студентами знань, 

вмінь, навичок, необхідних для ефективної самореалізації у професійному і 

соціальному житті, визначення життєвого сценарію. 

Зважаючи на представлені можливості впливу життєтворчого 

середовища на розвиток особистості, її мотивацію на життєві досягнення, 

вирішення складних питань в усіх сферах життєдіяльності, успішність 

виконання життєвих і соціальних ролей, саморозвиток і самореалізацію, 

продуктивне здійснення життя як індивідуального життєвого проекту, можна 

із впевненістю зауважити на тому, що створення у класичному університеті 

життєтворчого середовища дозволятиме формувати у майбутнього вчителя 

життєву компетентність. 

Створення життєтворчого середовища виявляється генеруючим 

чинником для реалізації двох інших педагогічних умов, що висуваються нами. 

Другою педагогічною умовою є спрямування студентів на усвідомлення 

ризиків і стереотипів учительської професії. 

Майстерність педагога як вищий рівень розвитку його професіоналізму, 

є результатом педагогічного і життєвого досвіду та творчого саморозвитку. 

Діяльність вчителя неможлива без постійного прагнення до 

самовдосконалення, але часто вона обмежується певними рамками і 

професійними стереотипами. Безумовним визнається також факт, що труд 

учителя в силу його відповідальності вирізняється високим ступенем 

напруженості, стресонебезпечністю. Майбутніх вчителів слід заздалегідь 



122 

 

готувати до екстремальних ситуацій різного роду, усвідомлення ризиків 

професії, вчити програвати імовірнісні рішення. Чим більшим є запас таких 

рішень, тим мобільнішою буде поведінка вчителя в конкретній ситуації, тим 

вище його життєстійкість та життєтворчість. 

Сучасні вимоги до складу професійно обумовлених властивостей і 

характеристик вчителя включають загальну спрямованість його особистості 

(соціальна зрілість і громадянська відповідальність, професійні ідеали, 

гуманізм, високорозвинені, насамперед пізнавальні, інтереси, самовіддане 

ставлення до обраної професії), такі специфічні якості, як організаторські 

(організованість, ініціативність, вимогливість, самокритичність), 

комунікативні (справедливість, уважність, відкритість, доброзичливість, 

чуйність, тактовність), перцептивно-гностичні (спостережливість, 

креативність, інтелектуальна активність, дослідницький стиль, гнучкість, 

оригінальність і критичність мислення, здатність до нестандартних рішень, 

почуття нового, інтуїція, об’єктивність і неупередженість, дбайливе і уважне 

ставлення до досвіду старших колег, потреба в постійному оновленні та 

збагаченні знань), експресивні (високий емоційно-вольової тонус, оптимізм, 

емоційна сприйнятливість і чуйність, самовладання, толерантність, витримка, 

почуття гумору), професійна працездатність; фізичне і психічне здоров’я [3, 

с.168]. 

Серед провідних факторів ризику, що впливають на психічне і фізичне 

здоров’я педагогів, науковці називають високе психоемоційне напруження; 

необхідність перемикати увагу на найрізноманітніші види діяльності; 

підвищені вимоги до уваги, пам’яті; постійне навантаження на мовний апарат; 

гіподинамію; ортостатичні навантаження [236; 240]. Робота в режимі 

безперервної відповідальності за учнів, необмеженої тривалості робочого 

часу, високої щільності міжособистісних контактів, постійного виникнення 

непередбачуваних ситуацій з дітьми негативно позначається на здоров’ї 

вчителя, приводячи до появи низки професійних захворювань [65, с.102]. 

Професія педагога пов’язана з ризиком виникнення таких захворювань, як 
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різні порушення голосоутворення, нервові розлади, захворювання серцево-

судинної системи (гіпертонічні прояви, вегето-судинна дистонія, стенокардія 

та ін.), захворювання верхніх дихальних шляхів, порушення зору, 

остеохондроз,  варикозне розширення вен нижніх кінцівок та ін. [63, с.17; 347, 

с.167]. 

Педагоги постійно знаходяться в емоційно насиченій атмосфері під час 

інтенсивного й тісного спілкування з учнями, батьками, колегами, тому в 

учителів як представників професійної групи можливим є прояв синдрому 

„емоційного вигорання”, під яким науковці розуміють стан вираженого 

емоційного і розумового виснаження [9, с.27]. Емоційне вигорання призводить 

до розвитку різного виду негативних психологічних проявів, руйнівно 

позначається на виконанні професійних обов’язків. Такі прояви вигорання як 

апатія, ригідність поведінки, знецінення власних досягнень, розвиваючись 

навіть у окремих вчителів, здатні негативно впливати на діяльність всього 

педагогічного колективу [48, с.98; 145, с.202]. Емоційне вигорання є 

специфічним станом психіки педагога, що виникає в результаті напруженої 

щоденної взаємодії вчителя з учнями і що виявляється в обмеженні 

емоційного реагування на необхідні в роботі контакти. Симптомами цього 

відносно стійкого стану є малообгрунтована конфліктність, зниження 

мотивації до роботи, відчуття незадоволеності своєю працею, почуття втоми і 

дратівливості [8, с.30]. 

Г. Мешко сутність професійного вигорання бачить у перенесенні „Я-

особистісного” на „Я-професійне”, а професійної деформації – у зміщенні „Я-

професійного” на „Я-особистісне” [171, с.67].  

Несформованість певного рівня життєстійкості вчителя унеможливлює 

збереження ним внутрішньої рівноваги в численних проблемних ситуаціях 

шкільного життя, зводить до мінімуму дидактичний і виховний вплив на 

учнів. Ці ризики підкреслюють необхідність здійснення у навчально-

виховному процесі класичного університету програми, що сприяє подоланню 

деструктивних впливів, спрямованої на усвідомлення майбутніми вчителями 
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ризиків і стереотипів педагогічної професії, готовність до їх подолання через 

рефлексію, самовдосконалення, саморозвиток.  

Серед факторів, що здійснюють несприятливий вплив на життєстійкість 

як головний мотиватор особистості до пошуку ефективного вирішення 

складних життєвих ситуацій і життєздатність як потенційну можливість 

зберігати свою цілісність, утримуючи життя у постійному сполученні з 

вимогами соціального буття і людського призначення, виокремимо наступні, 

що, на наш погляд, є найбільш небезпечними. У сучасних соціально-

економічних умовах існування вітчизняного суспільства такими чинниками 

виступають: підвищене робоче навантаження, зумовлене зміщенням акценту 

педагогічної діяльності від безпосередньої роботи з учнями на необґрунтовано 

високу звітність; введення системи післядипломної атестації педагогів, що 

нерідко віднімає невиправдано величезну кількість часу і знижує якість 

взаємодії з учнями в атестаційний період; існуючий соціальний дискомфорт 

через невисокий розмір заробітної плати педагогів і неможливість забезпечити 

гідний рівень життя; погіршення можливостей турботи педагогів про власне 

здоров’я через фінансову скруту, складності отримання кваліфікованої (перш 

за все, профілактичної) медичної допомоги, путівок для лікування і т. ін. 

В результаті впливу об’єктивно існуючих проблем і несприятливих 

чинників у професійній діяльності вчителя й особистісних особливостей їх 

сприйняття формується різне ставлення педагогів до вимог професії. Якщо 

педагогом обираються стратегії поведінки, що не приводять до вирішення 

труднощів, які не сприяють подальшому розвитку людини як особистості і як 

професіонала, то відбувається накопичення психоемоційного та фізичного 

напруження, розвиток негативних станів, зокрема, емоційного вигорання. 

Невід’ємним елементом життєвої свідомості особистості є також 

стереотипи. Жодна людина не в змозі самостійно, творчо реагувати на всі 

ситуації, що зустрічаються в її житті. Стереотип акумулює певний 

стандартизований колективний досвід, допомагає людині орієнтуватися в 

житті і певним чином спрямовує її поведінку. Однак стереотип може бути як 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2


125 

 

істинним, так і помилковим. Його суть полягає у тому, що він висловлює 

ставлення, установку певної соціальної групи до явища чи ситуації. 

У науковий дискурс поняття „стереотип” було введене У. Ліппманом у 

значенні „надзвичайно стійке і обмежене уявлення про соціальний об’єкт у 

своїй поведінці, своїх оцінках, відношеннях” [21, с.110]. Сучасні науковці 

розуміють під стереотипом „стійку сукупність уявлень, що виникають у 

свідомості на основі особистого життєвого досвіду людини, а також за 

допомогою інших джерел інформації та мають тісний взаємозв’язок із 

емоційною характеристикою сприйняття і з масовою свідомістю, з науковим 

світоглядом і життєвими упередженнями” [303, с.398]; „упереджену думку 

про властивості людей і явищ, що не ґрунтується на свіжій безпосередній 

оцінці кожного явища, а виводиться із стандартизованих суджень і очікувань” 

[138, с.348], „спрощене, схематизоване, стійке емоційно забарвлене ставлення 

індивіда до явищ і процесів навколишнього світу” [289, с.312].  

Стереотипи є обов’язковим атрибутом професіоналізації фахівця. Як 

стверджує Л. Мардахаєв, утворення автоматизованих професійних умінь і 

навичок, становлення професійної поведінки неможливі без накопичення 

несвідомого досвіду і установок [165, с.43]. Але настає момент, коли 

професійне несвідоме перетворюється в стереотипи мислення, поведінки і 

діяльності. 

Стереотипізація є одним з достоїнств психіки, проте в той же час 

вносить дисонанс у відображення професійної реальності і породжує різного 

типу психологічні бар’єри. При цьому стереотипи можуть мати як позитивне, 

так і негативне значення, виступати як в ролі стабілізуючих, так і в ролі 

гальмуючих професійний розвиток вчителя чинників. Позитивний момент 

обумовлюється тим, що вони забезпечують визначеність, точність, 

однозначність реагування в складних ситуаціях і відносну успішність 

діяльності педагога в стандартних умовах. У той же час, педагогічні 

стереотипи мають негативний вплив на результативність педагогічної 
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діяльності, оскільки закріплюється зайва алгоритмізація в підходах, 

спрощеність в поглядах і реакціях.  

Науковці акцентують увагу на наступних стереотипах повсякденної 

педагогічної свідомості: функціоналізм, ототожнення логіки виховання з 

логікою навчання, ставлення до дитини як до „навчальної людини”, підміна 

цілісного педагогічного процесу сумою ізольованих один від одного заходів та 

ін. [265, с.95]; авторитарний стиль педагогічного керівництва, формалізм, 

орієнтація на форму виховного впливу, переважання педагогічних заходів 

впливу (організації, управління, регулювання і т. ін.) за рахунок 

самоорганізації, самоврядування, саморегуляції [214, с.86]; інтелектуальна 

перевага педагога над учнями, ігнорування несприятливої інформації, 

прагнення до моральних повчаннь, емоційна нестриманість; неадекватна 

поведінка у ставленні до „гарних” і „поганих” учнів [34, с.115]. 

Самоусвідомлення і самореалізація педагога стають можливими за 

наявності певного рівня особистісного сенсу професійної діяльності. На цьому 

шляху самовдосконалення і розвитку життєвої компетентності вчитель не 

просто реалізує себе, сенс свого життя, розвиває професійно важливі якості, а 

й долає бар’єр рутинної праці. Для того, щоб отримати нові можливості 

самореалізації у професійній діяльності, педагог повинен бути спроможним 

вийти за рамки стереотипів і соціальних шаблонів, розширити свої професійні 

уявлення, відмовитися від багатьох раніше знайдених рішень, по-новому 

побачити свою педагогічну концепцію, знайти шляхи свого подальшого 

самовдосконалення.  

Наведені аргументи обумовлюють актуальність спрямованості 

підготовки майбутніх вчителів у життєтворчому середовищі класичного 

університету на вдосконалення знань і вмінь студентів у сфері 

здоров’язбереження, усвідомлення професійних ризиків, подолання 

стереотипів професії.  

Зміст другої педагогічної умови полягає в актуалізації у майбутніх 

вчителів життєстійкості як здатності, що мотивує педагога до пошуку шляхів 
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виходу зі складних життєвих ситуацій, руху у напрямку особистісного росту, 

та життєздатності як спроможності існувати і розвиватися, пристосовуватися 

до мінливих і складних умов життя, зберігати свою цілісність, внутрішню 

рівновагу, підтримувати баланс між індивідуальною, соціальною та 

професійною сферами свого буття.  

Формування в студентів адекватних уявлень про життєві і професійні 

перспективи, можливі професійні ризики, стереотипи сприяє формуванню 

адекватної оцінки своїх можливостей, здатності усвідомлено висувати цілі, 

виокремлювати і логічно пов’язувати ключові події власного життя, 

здійснювати рефлексію, створювати і реалізовувати програму життєвого 

сценарію. 

Процес усвідомлення ризиків і стереотипів професії вчителя повинен 

відбуватися в напрямках зміни ціннісно-професійних орієнтирів свідомості, 

предметно-практичної діяльності, духовно-особистісних орієнтирів та вимагає 

особливої чутливості до постійно поновлюваних тенденцій суспільного буття, 

здатності до адекватного сприйняття потреб суспільства і відповідного 

коригування свого професійного і суспільного життя. 

Третя умова – набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі 

значущими особистостями на етапі навчання студентів – теж потребує для 

своєї реалізації наявності життєтворчого середовища, що повинно бути 

створено в освітньому просторі класичного університету. 

Визначаючи цю педагогічну умову, ми виходили з того, що 

застосування саме взаємодії в навчально-виховному процесі сприяє 

формуванню в студентів життєвих орієнтирів, самостійного мислення, 

творчого підходу в застосуванні отриманих знань, уміння вирішувати життєві 

і професійні питання на основі морально-етичних норм. У зв’язку з цим на 

перший план виходить проблема взаємодії.  

Єдиного розуміння поняття „взаємодія” у науці ще не сформовано. 

Взаємодія характеризується вченими через емоційну сферу: як процес 

емоційного відображення особистостями один одного, умова сприйняття і 
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розуміння людиною людини (В. М’ясищев, А. Бодальов, Н. Васіна), через 

діяльність: як основний вид діяльності, поряд з працею і знанням, що 

характеризується зв’язком всього організму людини із зовнішнім 

середовищем (Б. Ананьєв), система певних взаємообумовлених дій групи осіб 

(К. Абульханова-Славська); процес спільної діяльності людей з виконання 

спільного завдання (В. Панферов) і досягнення загального результату 

(Т. Галактіонова); через спілкування: як інтерактивна сторона спілкування, в 

якій реалізуються взаємовідносини (М. Обозов) і здійснюється вплив 

учасників один на одного (Б. Паригін); як основа формування взаємин в 

соціальних групах в ході спільної діяльності і комунікативному просторі 

(А. Реан, Г. Фортунатов); через вплив, поведінку: як процес безпосереднього 

або опосередкованого впливу суб’єктів (об’єктів) один на одного, що 

породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок (А. Петровський, 

М. Ярошевський), взаємовплив індивідів на основі поведінки, що 

безпосередньо впливає на поведінку іншого і викликає його реакцію („стимул-

реакція”) (Г. Беккер), тощо. 

Отже, зазначимо, що як психолого-педагогічна категорія взаємодія є 

сукупністю активних дій суб’єктів, об’єднаних спільною метою в діяльності, 

характер якої впливає на психічні процеси та якості її учасників [134, с.243]. У 

цьому процесі впливу кожна дія обумовлена як попередньою дією, так і 

очікуваним результатом з боку партнера по взаємодії.  

Зазначимо, що взаємодія завжди передбачає здійснення комунікації. Але 

не слід ототожнювати взаємодію зі звичайним спілкуванням, тобто обміном 

інформацією. У це поняття закладений більш глибокий сенс, воно передбачає 

не тільки прямий обмін повідомленнями, але й непрямий обмін смислами: дві 

людини можуть не говорити ані слова і нічого не повідомляти один одному 

іншими засобами, однак уже той факт, що один може спостерігати за діями 

іншого, і інший знає про це, робить будь-яку їх активність соціальною 

взаємодією. Якщо люди роблять на очах один у одного якісь дії, які можуть 
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бути якось інтерпретовані протилежною стороною, то вони вже обмінюються 

смислами.  

Мистецтво взаємодії, знання психологічних особливостей та 

застосування технік спілкування є вкрай необхідними спеціалістам, робота 

яких передбачає постійні контакти типу „людина-людина”. Дж. Максвелл 

стверджує, що для досягнення реального життєвого успіху людині потрібні 

всього чотири речі: вміння будувати відносини з людьми, вміння створювати 

оточення, вміти підтримувати позитивне ставлення до життя, вміння 

лідирувати [161, с.64]. Вміння будувати відносини з людьми, знаходити підхід 

до них, привертати їх до себе потрібно кожному. Це вміння лежить в основі 

життєвого та професійного успіху, в тому числі і педагога. Спілкування з 

людьми – це наука і мистецтво. Тут важливі і природні здібності, і освіта. 

Саме тому той, хто хоче досягти успіху у взаємодії з іншими людьми, повинен 

вчитися цьому. 

Взаємодія є найкращим, перевіреним тисячоліттями засобом передачі 

життєвого досвіду від людини до людини.  

Життєвий досвід є сукупністю знань, умінь і звичок, сформованих у 

процесі життя, що робить людину підготовленою до вирішення життєвих 

завдань. Життєвий досвід необхідний нам для усвідомлення, розуміння 

дійсності, координації наших дій, успішного вирішення різного роду життєвих 

проблем. Досвід застерігає нас від помилок, підказує нам як потрібно або не 

потрібно поводити себе в певних ситуаціях, адже вони часто повторюються. 

Передається життєвий досвід за допомогою взаємодії між людьми, знань, 

отриманих людиною у процесі навчання і життя. 

Поняття „життєвий досвід” межує з поняттям „житейський досвід”, але, 

на відміну від нього, передбачає наявність певного теоретичного знання плюс 

житейського досвіду, тобто знань, безпосередньо отриманих від життя, без 

теоретичної підготовки та обґрунтування. 

Розуміючи під життєвим досвідом індивідуума сформовані вміння, 

навички, знання і позитивну емоційну чуйність, – все те, що необхідно людині 
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для життєдіяльності, К. Ушинський вважав життєвий досвід головною 

складовою особистості, тому що відсутність необхідних знань у людини 

найчастіше в житті обходяться їй дорогою ціною [202, с.209].  

З позицій сучасності до життєвого досвіду також треба віднести вміння 

піклуватися про своє здоров’я, вміння в дорослому житті працювати розумово 

і фізично, ставити цілі і досягати їх засобами, наданими сучасним 

суспільством. Сформованим життєвим досвідом вважається такий досвід 

особистості, що стане надбанням індивіда і в різних ситуаціях буде виявлятися 

в адекватному сприйнятті або адекватній реакції на навколишню дійсність.  

Сучасні дослідники розглядають досвід як процес, в якому немовби 

„упакований, колапсований” (М. Мамардашвілі [163, с.182]) життєвий шлях 

людини і завдяки якому вона набуває здатності в будь-яку мить орієнтуватися 

більш-менш успішно у світі і в самій собі. Особистий досвід задається тими чи 

іншими життєвими ситуаціями, характером поведінки людини в них, 

особливостями взаємодії з іншими тощо, однак для того, щоб він був 

інтегрований особистістю, перетворений у структури її свідомості, цей досвід 

має бути осмислений та проінтерпретований, тобто тим чи іншим чином 

структурований особистістю. „Набути здатність розуміти та реінтерпретувати 

власний досвід людина може тільки в певному життєвому середовищі, що не 

тільки передує, але й створює можливості його набуття, розуміння та 

інтерпретації” [238, с.94].  

Життєвий досвід в студентському віці набуває самоцінності, що 

дозволяє особистості усвідомити унікальність власного життєвого проекту в 

контексті конкретних соціокультурних умов. Вирішення проблеми сенсу 

життя та орієнтації на майбутнє відбувається на основі ціннісних орієнтацій 

особистості. Життєві цінності особистості формуються за допомогою 

зчитування та засвоєння існуючих смислів з соціокультурного досвіду 

(репродуктивна когнітивна діяльність), а також за допомогою власного 

смислопородження як якісної зміни в їхньому розумінні та інтерпретації [238, 

с.123]. Розуміння власної унікальності ґрунтується на більш адекватному 
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оцінюванні себе вже на основі власних здібностей та досягнень, а не 

привласнених від ідеального образу, як це часто відбувається в підлітковому 

віці. 

Самореалізація людини як особистості стає можливою лише за умови її 

виявлення як соціальної істоти, тому необхідним, фундаментальним фактором 

становлення особистості і прояву її життєтворчих потенцій є суспільство. 

Саме суспільне середовище, будучи частиною об’єктивної для людини 

реальності, надає особистості необхідних умов для реалізації себе як суб’єкта 

творчих можливостей, як унікальної істоти, яка у спілкуванні із собі 

подібними набуває особистісних смислів і цінностей, які зрештою і 

утворюють її внутрішній духовний світ і викликають необхідність 

життєтворчого самостановлення [24, с.104].  

Набуття життєвого досвіду у життєтворчому середовищі, безумовно, є 

особистісною діяльністю, але здійснення її неможливе без врахування 

зовнішніх чинників, впливів, що здійснюють на студента люди, які є 

значущими для нього на сьогочасному етапі життя. 

Педагоги за своїм становищем, професійною та соціальною роллю є не 

тільки носіями спеціальних знань, але зразком поведінки і ставлення до життя 

та апріорі є значущими людьми у житті студента, прикладами для 

наслідування. Вони здатні сформувати в студента певні ціннісні орієнтації, 

спрямувати його на визначення пріоритетів у будуванні особистісних 

відносин, формулювання життєвої програми, формування необхідних для 

набуття життєвої компетентності якостей. Місія освіти в умовах нової 

соціальної реальності полягає у тому, щоб допомогти кожному учню 

усвідомити сенс свого життя, визначити „свій образ буття”, „зустрітися зі 

своєю сутністю” (М. Хайдеґґер), оволодіти універсальними константами 

життєвого світу, що визначають орієнтири в її розвитку, систему 

смисложиттєвих координат, в яких вона може існувати, які домінанти 

переважають у свідомості людини, таким виступає створений нею 

інтегральний образ світу [24, с.425].  
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Відповідно до визначення кола значущих для себе особистостей, студент 

підсвідомо обирає й певну стратегію життя як способу буття, системи 

цінностей і цілей, реалізація яких, згідно з поглядами людини, дозволяє 

зробити її життя найбільш ефективним в процесі здійснення своєї мети. Вчені 

виділяють три основні стратегії життя: стратегію благополуччя 

(життєзабезпечення), при здійсненні якої сенсом життя стає придбання і 

споживання життєвих благ; стратегію успіху (життєбудівництва), при 

виконанні якої сенс життя полягає в досягненні визнаних результатів своєї 

суспільно значущої діяльності; стратегію самореалізації (життєтворчості) як 

реалізацію практичного й усвідомленого на становлення особистості на творчу 

зміну і перетворення життя, при цьому як сенс життя виступають свобода і 

творчість [231, с.101].  

Навчання у життєтворчому середовищі передбачає здійснення процесу 

самореалізації, тобто самозміни студентів, що включає особистісне 

осмислення і вирішення життєвих завдань в їх взаємодії зі світом шляхом 

соціально прийнятих і ситуативно-можливих способів поведінки особистості і 

розкриття творчого потенціалу особистості як суб’єкта життя. Механізмом 

такого самопізнання і саморозвитку особистості студента є рефлексія, що 

виникає в результаті його взаємодії з оточуючими людьми та розуміння себе 

[231, с.76]. „Знання про себе” – це мотивований вибір студентами змісту своєї 

освіти, способів його реалізації, усвідомлення відповідальності за зроблений 

вибір, що досягається в результаті взаємодії (діалогу) студента з навколишнім 

світом і власним „Я” за допомогою рефлексії. Можна стверджувати, що 

навколишнє середовище самореалізації студента є частиною життєтворчого 

середовища і представляє коло значущих для нього особистостей, які 

впливають на його особистісний розвиток і сприяють входженню в сучасну 

культуру, проектування ним власних процесів самореалізації з урахуванням 

індивідуально-значущих смислів і особистісного досвіду. 

Зміст третьої педагогічної умови ми вбачаємо в організації спілкування 

між студентами та авторитетними, важливими для них людьми, у першу чергу 
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учасниками педагогічного процесу, генеруванні та підтримці їхніх сумісних 

проектів та дій, що сприятиме набуттю життєвого досвіду, формуванню 

ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів, визначенню ними життєвої стратегії, 

формуванню в них особистісних якостей, необхідних для життєстійкої і 

життєтворчої людини, тобто сприятиме ефективному формуванню життєвої 

компетентності. 

Зазначимо, що, на нашу думку, процес формування життєвої 

компетентності майбутніх вчителів у класичному університеті повинен 

здійснюватися за умов створення актуального для студента життєвого 

середовища, в якому відбуватиметься формування його ціннісної системи, 

ідеалів, життєвих пріоритетів, тобто особистісної картини світу; розуміння 

свого життєвого призначення, власних прагнень до самореалізації, тобто 

життєвої орієнтації; формування системи конкретних особистісних мотивів, 

потреб і інтересів, суб’єктивних очікувань, тобто безпосередніх стимулів 

діяльності; здійснюватиметься процес зіткнення домагань та очікувань із 

реальними можливостями, із психологічними характеристиками особистості; 

усвідомлення ризиків і стереотипів обраної професії; проектування власної 

життєвої програми та життєвого сценарію, вибір життєвих стратегій; побудова 

на основі визначеної життєвої перспективи життєвих планів і намірів, вибір 

методів їх реалізації, що передбачає наявність у особистості здатності 

адекватно реагувати на життєві події, вміння правильно їх оцінювати і 

коригувати свій життєвий сценарій відповідно до змін життєвих обставин. 

У ході дослідження нами визначені і теоретично обґрунтовані наступні 

педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх вчителів:  

1. Створення у класичному університеті життєтворчого середовища як 

засобу реалізації життєвої компетентності майбутніх вчителів. 

2. Спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів 

учительської професії  

3. Набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими 

особистостями на етапі навчання студентів. 
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Отже, дотримання означених педагогічних умов сприяє процесу 

формування життєвої компетентності майбутніх вчителів у процесі 

професійної підготовки у класичному університеті. 

Актуальність визначених педагогічних умов з метою формування 

життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки 

в класичному університеті виявляється в забезпеченні ефективності кожної із 

них для формування в студентів конкретних компонентів життєвої 

компетентності. Схематичне зображення впливу теоретично обґрунтованих 

педагогічних умов на формування конкретних компонентів життєвої 

компетентності майбутніх учителів представлено на рис. 1.2. 

Так, уважаємо, що створення у класичному університеті 

життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої компетентності 

майбутніх вчителів має впливати на мотиваційно-ціннісний, когнітивний та 

регулятивний компоненти життєвої компетентності майбутніх учителів; 

спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів учительської 

професії є визначальним для формування діяльнісно-поведінкового 

компоненту; набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими 

особистостями на етапі навчання студентів активізує формування 

мотиваційно-ціннісного та регулятивного компонентів життєвої 

компетентності майбутніх учителів. 
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Рис. 1.2. Вплив педагогічних умов на сформованість компонентів 

життєвої компетентності майбутніх учителів 
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Висновки до розділу 1 

 

Проведений аналіз філософської, соціологічної, психологічної та 

педагогічної літератури з проблеми дослідження дозволив зробити низку 

висновків узагальнюючого характеру.  

У I Розділі обґрунтовано теоретичні засади формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів, основу яких склали ідеї філософів, 

психологів, педагогів щодо змісту таких понять, як „компетентність”, 

„життєдіяльність”, „життєтворчість”, „життєва стратегія”, „життєва 

компетентність особистості”. 

Доведено, що у розумінні більшості вчених поняття „компетентність” 

характеризується не тільки наявністю знань і досвіду, а й умінням їх 

використовувати під час здійснення своїх життєвих функцій. Термін 

„компетентність” стосовно нашого дослідження ми визначаємо як 

сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, змістовних орієнтацій, 

ціннісно-смислових установок, знань, вмінь, навичок, досвіду та готовності 

до виконання професійної діяльності.  

У результаті розгляду наукового дискурсу з проблеми дослідження 

обґрунтовано власні позиції щодо поняття „життєва компетентність”, яке в 

дослідженні розуміється як цілісне утворення, складна системна властивість 

особистості, що ґрунтується на життєтворчих знаннях і уміннях, 

життєвому досвіді і характеризує здатність особистості розвивати себе, 

досягати поставленої мети, успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, 

долати труднощі та вирішувати складні життєві завдання в усіх сферах 

життєдіяльності, виконувати життєві і соціальні ролі. Аргументовано, що 

життєва компетентність є детермінантом саморозвитку, самореалізації, 

самоактуалізації та життєтворчості особистості. 

У процесі дослідження визначено особливості підготовки майбутнього 

вчителя у класичному університеті: фундаментальність та системність 

класичної університетської освіти; високий рівень гуманітарної культури 
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професійного середовища університету; міждисциплінарність знань 

випускника класичного університету; поєднання у процесі професійної 

підготовки фахової, науково-дослідної та педагогічної діяльності; можливість 

усвідомленого вибору випускником напряму майбутньої діяльності (наукова, 

прикладна, педагогічна); акцентування класичної університетської освіти на 

науковий аспект підготовки майбутніх фахівців на шкоду практичній 

педагогічній підготовці та, як результат, зниження їхньої мотивації до 

педагогічної діяльності; наявність у випускників дослідницьких навичок, 

вміння керувати науково-дослідною роботою учнів; наявність у випускників 

критичного відношення до знань, готовності їх оновлювати, розвиненість 

гнучкості мислення тощо. 

Відповідно до поставленої у дослідженні мети наведено змістовні 

характеристики компонентів, що лежать в основі феномену життєвої 

компетентності студентів класичних університетів, демонструють їх 

нерозривний взаємозв’язок та сприяння повноті життєвої самореалізації 

особистості: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісно-поведінкового 

та регулятивного компонентів, сформованість яких забезпечує оволодіння 

особистістю мистецтвом жити, технологіями життєвого успіху, механізмами 

саморегуляції, самопізнання, самореалізації, самовдосконалення, вміннями 

визначати сенс життя, ставити мету, керувати власними емоційно-вольовими 

процесами, встановлювати контакти та спілкуватися (в сім’ї, на роботі, у 

суспільстві тощо), попереджувати життєві проблеми і ефективно розв’язувати 

життєві питання. 

Обґрунтовано методологічні засади формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки у 

класичному університеті (особистісно-діяльнісний, аксіологічний та 

компетентнісний підходи) та принципи: загальнопедагогічні та спеціальні 

(індивідуального та особистісного підходу, гуманістичної спрямованості, 

активності й самостійності у навчанні, особистісної спрямованості 

компетентнісної освіти, діяльнісної спрямованості навчального процесу, 
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принцип опори на попередній досвід, творчого осмислення соціального 

досвіду, спрямованості на результат, принцип життєтворчості тощо). 

Під педагогічними умовами, що обумовлюють формування життєвої 

компетентності майбутніх вчителів у класичному університеті, розуміємо 

сукупність специфічних взаємопов’язаних факторів (мети, змісту, форм та 

методів діяльності, ситуацій тощо), необхідних для здійснення системного 

педагогічного впливу з метою формування у процесі професійної підготовки в 

студентів знань і якостей, що забезпечують життєву активність, потребу в 

життєвих досягненнях, самопізнанні, самоздійсненні, готовність до 

життєтворчості, успішного вирішення життєвих задач, продуктивного 

здійснення життя як індивідуального життєвого проекту. 

Наведені положення стали ґрунтом для визначення першої педагогічної 

умови формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки: створення у класичному університеті 

життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої компетентності 

майбутніх вчителів. Виокремлення цієї умови пов’язуємо із необхідністю 

спрямування студентів на активність у будуванні свого життя, пошуку 

інформації про варіанти розвитку життєвого сценарію, мотивацію до 

самореалізації у професії, соціумі, власному житті.  

Доведено, що життєтворче середовище є засобом реалізації життєвої 

компетентності особистості через саморозвиток, саморегуляцію, вміння 

самостійно й усвідомлено формувати життєві орієнтири; за допомогою 

рефлексії як самопізнання, самоорганізації, самооцінки, самоконтролю, 

самовиховання, самонавчання; шляхом розкриття творчого потенціалу і 

розвиток емоційно-вольової і ціннісної сфери особистості майбутнього 

вчителя у процесі професійної підготовки у класичному університеті.  

Стверджується, що зміст першої педагогічної умови становлять 

життєтворчі впливи особливим чином організованого освітнього середовища, 

що виникають у системі середовище – суб’єкт (студент), педагогічний 

супровід формування життєвої компетентності майбутнього вчителя у плані 
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мотивування та спрямування розвитку його особистісних властивостей, 

формування та вдосконалення життєвого і професійного досвіду, знань, вмінь 

та навичок, спрямування його емоційно-вольової сфери на саморозвиток та 

самовдосконалення, допомога у визначенні життєвої мети, перспектив та 

стратегії їх досягнення.  

Створення життєтворчого середовища виявляється генеруючим 

чинником для реалізації двох інших педагогічних умов. 

Другою педагогічною умовою визначено спрямування студентів на 

усвідомлення ризиків і стереотипів учительської професії. Її зміст полягає в 

актуалізації у майбутніх вчителів життєстійкості як здатності, що мотивує 

педагога до пошуку шляхів виходу зі складних життєвих ситуацій, руху у 

напрямку особистісного росту, та життєздатності як спроможності існувати і 

розвиватися, пристосовуватися до мінливих і складних умов життя, зберігати 

свою цілісність, внутрішню рівновагу, підтримувати баланс між 

індивідуальною, соціальною та професійною сферами свого буття.  

У ході дослідження аргументовано, що формування у студентів 

адекватних уявлень про життєві і професійні перспективи, можливі професійні 

ризики, стереотипи сприяє формуванню адекватної оцінки своїх можливостей, 

здатності усвідомлено висувати цілі, виокремлювати і логічно пов’язувати 

ключові події власного життя, здійснювати рефлексію, створювати і 

реалізовувати програму життєвого сценарію. 

Третя умова – набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі 

значущими особистостями на етапі навчання студентів – передбачає 

організацію спілкування між студентами та авторитетними, важливими для 

них людьми, генерування та підтримку їхніх сумісних проектів та дій, що 

суттєво впливатиме на формування у студентів життєвих орієнтирів, 

самостійного мислення, творчого підходу в застосуванні отриманих знань, 

уміння вирішувати життєві і професійні питання на основі морально-етичних 

норм. Встановлено, що процес взаємодії студентів зі значущими для них 

людьми, у першу чергу учасниками педагогічного процесу, сприяєтиме 
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набуттю життєвого досвіду, формуванню ціннісних орієнтацій майбутніх 

вчителів, визначенню життєвої стратегії, формуванню особистісних якостей, 

необхідних для життєстійкої і життєтворчої людини, тобто сприяє 

ефективному формуванню життєвої компетентності. 

Актуальність визначених педагогічних умов з метою формування 

життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки 

в класичному університеті виявляється в забезпеченні ефективності кожної із 

них для формування у студентів конкретних компонентів життєвої 

компетентності. 

Матеріали, які увійшли до розділу, опубліковано автором у наукових 

статтях і матеріалах конференцій: 

1. Зубкова Л. М. Визначення сутності поняття „життєва 

компетентність” та її основних функцій. Вісник Дніпропетровського 

університету імені Альфреда Нобеля. Серія „Педагогіка і психологія”. 

Педагогічні науки: Зб.наук.праць. Дніпро, 2016. Вип. 2(12). С. 24-30. 

2. Зубкова Л. М. Визначення структурних компонентів життєвої 

компетентності студентів класичних університетів. Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти: Зб.наук.праць. Слов’янськ: ДВНЗ 

Донбаський державний педагогічний університет, 2016. Вип. 4. С. 98-105. 

3.  Зубкова Л. М. Формування життєвої компетентності майбутніх 

вчителів у середовищі класичного університету у контексті особистісно-

діяльнісного, аксіологічного та компетентнісного підходів. Педагогіка та 

психологія: Зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Видавець 

Рожко С.Г., 2016. Вип.54. С. 170-178. 

4. Зубкова Л. М. Життєтворче середовище вищого навчального 

закладу як інструмент формування життєвої компетентності студентів. Вісник 

Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні 

науки: Зб. наук. праць. Луганськ, 2016.  Вип. 6(303).  С. 213-221. 

5. Зубкова Л. М. Вплив особливостей системи підготовки педагогічних 

кадрів класичного університету на процес формування життєвої 
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компетентності студентів. European Humanities Studies / Europejskie Studia 

Humanistyczne. Slupsk, 2016  Issue. I. P. 86- 97. 

6. Зубкова Л. М. Особливості професійної підготовки вчителя в 

класичному університеті. Методичні та психолого-педагогічні проблеми 

викладання іноземних мов: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали IX 

Міжнар. науково-метод. конф. (Харків, 28 квітня 2017 р.). Харків: ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2017. С. 68-69. 

7. Зубкова Л.М. Необхідність формування життєвої компетентності 

майбутнього вчителя. Науковий вісник Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім.  К.Д. Ушинського: Зб.наук.праць. – Одеса: 

ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2013. Вип. 11-12. С. 121-125. 
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РОЗДІЛ 2  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У 

КЛАСИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

2.1. Організація експериментальної роботи  

З метою перевірки обґрунтованих у дослідженні педагогічних умов 

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки в класичному університеті нами було проведено 

педагогічний експеримент, що є головним методом збору інформації, власне 

комплекс методів дослідження, що забезпечує науково об’єктивну і доказову 

перевірку правильності обґрунтованої на початку дослідження гіпотези. 

Програма експериментального дослідження передбачала три етапи: 

констатувальний, формувальний і контрольний, зміст яких вважаємо за 

необхідне розкрити детальним чином. 

Констатувальний етап (2013 р.): вивчено та проаналізовано стан 

проблеми дослідження; сформульовано гіпотезу, мету і завдання; теоретично 

обґрунтовано сутність феномену „життєва компетентність майбутніх 

вчителів”; визначено методики, програму експериментального дослідження; 

встановлено кількісний і якісний склад учасників експерименту (науково-

педагогічний склад, куратори академічних груп, студенти, які беруть участь в 

експерименті); проведено опитування студентів і викладачів.  

Формувальний етап (2014–2016 рр.): здійснено дослідно-

експериментальну перевірку гіпотези, впровадження педагогічних умов  

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки в класичному університеті, аналіз проміжних 

результатів контрольних зрізів, коригування експериментальних методик.  

Контрольний етап (2016–2017 рр.): моніторинг результатів 

експериментального дослідження; опис ходу і результатів дослідження на 
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підставі методів статистичної обробки даних, експертних оцінок; 

формулювання загальних висновків дослідження, визначення перспективи 

подальших досліджень означеної проблеми.  

Для перевірки висунутого в дослідженні припущення необхідно було 

визначитися з експериментальною базою дослідження. Базою для проведення 

педагогічного експерименту стали такі вищі навчальні заклади: Харківський 

національний університет імені В.Н. Каразіна, Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова, Класичний приватний університет (м. 

Запоріжжя). Робота проводилась протягом 2013–2017 навчальних років зі 

студентами I–IV курсів, які навчаються у галузі знань 03 „Гуманітарні науки” 

за спеціальністю 035 „Філологія”, у галузі знань 09 „Біологія” за 

спеціальністю 091 „Біологія” та у галузі знань 10 „Природничі науки” за 

спеціальностями 102 „Хімія”, 106 „Географія”. У досліджені брали участь 557 

осіб, із них: 485 студентів і 72 викладача ВНЗ. 

Виходячи з мети дослідження, нами були визначені такі завдання 

констатувального експерименту:  

1. Вивчити стан досліджуваної проблеми формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті; 

2. Уточнити критерії та показники сформованості життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті.  

З метою з’ясування стану проблеми формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті було проведено анкетування, у якому взяли участь 72 

викладача та 485 студентів – майбутніх вчителів, які навчаються у названих 

вище класичних університетах.  

Анкетування розпочалося з виявлення ступеню інформованості 

респондентів щодо суті ключових понять. Викладачам пропонувалося 

проранжувати в порядку значущості компетенції, що є найбільш важливими, 
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на їхню думку, для формування життєвої компетентності майбутніх вчителів. 

Дані, отримані у результаті анкетування, показують, що викладачі найбільш 

значущими у складі життєвої компетентності вважають життєтворчі (здатність 

особистості самостійно, свідомо і творчо визначати, проектувати і 

здійснювати власне життя), життєздатні компетенції (здатність особистості 

розвивати свій життєвий потенціал, застосовувати його для успішного, 

свідомого і творчого вирішення життєвих завдань) та компетенції навчатися 

впродовж життя. Ці компетенції 97% (70 викладачів) визначили як 

найважливіші. Другу за вагомістю групу компетенцій склали комунікативні 

компетенції (здатність до ефективного спілкування, наявність вмінь, 

пов’язаних з розумінням психологічних особливостей спілкування, здатність 

та готовність до реалізації навичок уникнення та вирішення конфліктів, 

володіння навичками самопрезентації) та соціальні компетенції (готовність 

особистості до соціальної дії, соціальної активності, виконання соціальних 

ролей тощо). На 4-5 позицію у рейтингу їх поставили 76% (55 викладачів). 

Третю групу компетенцій склали інформаційні компетенції (здатності, що 

визначають успішність участі особистості в різноманітних інформаційних 

процесах, що відбуваються в суспільстві, визначають її спроможність шукати, 

опрацьовувати, використовувати, зберігати та передавати різноманітну 

інформацію), трудові (професійні) компетенції (здатність і готовність 

особистості до продуктивної трудової діяльності, здатність і готовність 

підвищувати свою професійну кваліфікацію, оволодівати суміжними і новими 

напрямами діяльності), сімейно-побутові компетенції (здатність і готовність 

до оволодіння навичками господарсько-побутової діяльності в сім’ї, 

сформованість уявлень про сутність родини, функції батьків, про родинні 

цінності, знання нормативно-правової бази, яка регулює сімейні відносини), 

які при ранжуванні здебільшого займали 6-8 позиції (63% відповідей – 46 

викладачів). Політичні (політико-правові) компетенції (здатності, що 

визначають рівень політичної і правової культури особистості, міру і 

успішність її політичної активності, відповідність її життєдіяльності правовим 
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нормам), культурно-дозвіллєві компетенції (це здатність особистості доцільно 

розподіляти свій вільний час, вміння планувати свій культурний відпочинок), 

екологічні компетенції (здатність і готовність усвідомлювати себе часткою 

природи, відчувати відповідальність за неї як за національне багатство) та 

полікультурні компетенції (готовність до порозуміння з представниками 

інших культур, готовність до міжкультурного діалогу, співпраці з 

представниками інших мов, культур, релігій) були розцінені більшістю 

респондентів (58% – 42 викладача) як найменш важливі у складі життєвої 

компетентності. 

Викладачам також було запропоновано висловити свою думку щодо 

питання „Чи вважаєте Ви за необхідне формувати у майбутніх вчителів 

життєву компетентність у процесі професійної підготовки у класичному 

університеті?”. Відповідь на це питання засвідчила, що більшість викладачів 

вважають за необхідне приділяти особливу увагу формуванню у майбутніх 

вчителів життєвої компетентності – 61 респондент (84 %). 11 викладачів 

(15 %) дали негативну відповідь на це питання. 

На таке запитання: „Чи створені, на Ваш погляд, у вашому університеті 

педагогічні умови формування життєвої компетентності у процесі 

професійної підготовки майбутніх вчителів?”, переважна більшість 

респондентів надала негативну відповідь – 55 викладачів (76 %). Лише 17 

викладачів (23 %) вважають, що у виші наявні необхідні педагогічні умови 

формування життєвої компетентності. 

Важливими для нас стали відповіді викладачів на запитання: „Чи 

відчуваєте Ви потребу покращити знання щодо формування у майбутніх 

вчителів життєвої компетентності?”. Позитивні відповіді дали 66 (91 %) 

респондентів. Незначна частина респондентів – 6 (8 %) указали, що не 

відчувають потреби покращення знань щодо формування у студентів життєвої 

компетентності. 

Відповідаючи на запитання „Визначте шляхом самооцінки рівень Вашої 

педагогічної майстерності щодо формування у майбутніх вчителів життєвої 
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компетентності” викладачами надано такі відповіді: як високий рівень 

педагогічної майстерності щодо формування у майбутніх вчителів життєвої 

компетентності, оцінили 19 (26 %) викладачів, середній – 41 (56 %) викладач, 

решта – 12 (16 %) визначила власний рівень педагогічної майстерності щодо 

формування життєвої компетентності як низький. 

Отже, проведене анкетування засвідчило, що більшість викладачів 

класичного університету достатньою мірою обізнані щодо суті поняття 

„життєва компетентність особистості”, впевнені у необхідності приділяти 

особливої уваги формуванню в майбутніх вчителів життєвої компетентності, 

але вважають, що у їхньому виші відсутні необхідні для цього педагогічні 

умови. Важливо також відзначити, що викладачі здебільшого визначають 

власний рівень педагогічної майстерності щодо формування життєвої 

компетентності як середній і виказують потребу покращити знання щодо 

формування у майбутніх вчителів життєвої компетентності. 

До опитування нами також було залучено 485 студентів 1-3 курсів, яким 

були запропоновані питання „Що таке „життєва компетентність 

особистості”?”, „Ким ви себе бачите після закінчення університету?”, „Як ви 

приймаєте життєво важливі рішення?”, „Чи буде вам потрібна у вашому 

подальшому житті і професійній діяльності життєва компетентність?”, 

„Чи приділяють увагу викладачі у процесі професійної підготовки 

формуванню вашої життєвої компетентності?”. 

Опитування показало, що студенти досить поверхово розуміють 

досліджуване поняття і визначають життєву компетентністю переважно як 

„життєвий досвід”, „знання життя”, „життєва мудрість”, „вміння приймати 

життєво важливі рішення”, „життєві і професійні знання” тощо.  

Відповіді на запропоновані питання засвідчили, що переважна більшість 

студентів (474 – 98 %), вважають набуття життєвої компетентності 

необхідним для подальшого життя і професійної діяльності, і лише 11 

студентів (2 %) не бачать місце цих вмінь у своєму майбутньому житті. 

Більшість студентів після закінчення університету висловили бажання 
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працювати за спеціальністю: 65% (315 студентів) – вчителями, 22% (107 

студентів) – науковими працівниками, 63 студента (13%) обрали інші варіанти 

працевлаштування. Щодо прийняття життєво важливих рішень, то 51% (248) 

студентів заявили, що приймають такі рішення виключно самостійно, 26% 

(126 студентів) визнали, що звертаються за допомогою до батьків, 19% (92 

студента) – до друзів і лише 3% (15 студентів) до викладачів. Відповідаючи на 

запитання: „Чи приділяють увагу викладачі професійної підготовки 

формуванню вашої життєвої компетентності?” 252 студента (52 %) вказали 

на відсутність уваги з боку викладачів стосовно цього аспекту їхньої 

професійної підготовки, та 48% (233 студента) надали позитивну відповідь. 

Студентам також було запропоновано проранжувати якості, що, на їхню 

думку, найбільш сприяють успішності у житті та кар’єрі людини. На перше 

місце більшість студентів поставили активність особистості (77%  – 373 

студента) та наявність життєвих та професійних знань (73% – 354 студента). 

На 3 и 4 місці відповідно опинилися здатність до самопізнання, саморозвитку 

(61%  – 296 студентів) та здатність до самоорганізації, самоконтролю (54% – 

262 студента). На 5 місце студенти поставили комунікабельність, відкритість 

(53% – 257 студентів), на 6 – здатність адекватно реагувати на обставини 

життя (49% – 237 студентів). Найменші бали за ранжуванням отримали такі 

якості, як відповідальність за свої вчинки (32% – 155 студентів) та ціннісні 

орієнтації (18% – 87 студентів). 

Вирішуючи друге з визначених завдань, під час проведення дослідження 

нами були визначені критерії й показники сформованості життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті, а також методики її виявлення, що представлені в 

таблиці 2.1. При цьому під критеріями розуміємо якості, властивості, ознаки 

об’єкта, що дають змогу робити висновки про його стан та рівень 

функціонування й розвитку; а показниками визначаємо кількісні та якісні 

характеристики сформованості кожної властивості, ознаки об’єкта, що 

досліджується, тобто міру сформованості того або іншого критерію. 
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Таблиця 2.1 

Критерії й показники сформованості життєвої компетентності 

майбутніх учителів  

Критерій Показники 

Потребовий 

 

- мотиви щодо конкретизації життєвих цілей і завдань 

(сформованість бажання успішно реалізувати себе в професії і житті; 

наполегливість у досягненні життєвих цілей, потреба в професійному і 

особистісному вдосконаленні та саморозвитку); 

- свідомість життя (ціннісне ставлення до власного життя, до 

професії вчителя, ступінь сформованості загальнолюдських та 

професійних цінностей).  

Знаннєво-

творчий 

 

- дієвість знань, необхідних для сформованості життєвої 

компетентності (повнота, характер).  

- креативність як здатність до творчого вирішення задач і 

проблем, що висуває життя; 

Операційний - самоорганізація діяльності (сформованість здатності 

визначати й аналізувати життєві перспективи; будувати ієрархію 

життєвих цілей, контролювати процес їх реалізації);  

- адаптивність, психічна стійкість (ініціативність, 

самостійність,  володіння необхідними уміннями відносно створення і 

реалізації ефективних життєвих сценаріїв, продуктивної спільної 

діяльності, комунікативність); 

-  емпатійність, неконфліктність (відкритість, здатність до 

ефективного виконання основних життєвих і соціальних ролей і 

соціумі, безконфліктної конструктивної взаємодії з оточуючими). 

Рефлексивний - самоконтроль  (дослідження вольових якостей, ступеню 

прояву вольових зусиль у досягненні життєво важливих цілей та  

подоланні життєвих труднощів); 

- рефлексія (критичність мислення і поведінки, ступені 

адекватності самооцінки).  

 

У якості показників сформованості життєвої компетентності майбутніх 

учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті за 

потребовим критерієм нами визначені такі: характер сформованості в 

студентів мотивів щодо конкретизації життєвих цілей і завдань; 

сформованість бажання успішно реалізувати себе в професії і житті; 

наполегливість у досягненні життєвих цілей, ціннісне ставлення до власного 

життя, до професії вчителя, потреба в професійному і особистісному 

вдосконаленні та саморозвитку, ступінь сформованості в студентів 

загальнолюдських та професійних цінностей.  
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Знаннєво-творчий критерій характеризується усвідомленням 

майбутніми вчителями сутності життєвої компетентності та її вагомості у 

професійній і життєвій самореалізації особистості; якістю знань, необхідних 

для сформованості життєвої компетентності (повнота, глибина, дієвість). 

Показником знаннєво-творчого критерію є також розвиток когнітивних 

процесів особистості – сприймання, пам’яті, уваги, мислення, уяви, що 

виявляється у ступені сформованості креативності як здатності до творчого 

вирішенні задач і проблем, що висуває життя. 

Показниками сформованості життєвої компетентності майбутніх 

учителів за операційним  критерієм є сформованість здатності визначати й 

аналізувати життєві перспективи; будувати ієрархію життєвих цілей, 

контролювати процес їх реалізації; володіння необхідними уміннями відносно 

створення і реалізації ефективних життєвих сценаріїв; здатності до 

ефективного виконання основних життєвих і соціальних ролей у соціумі, 

продуктивної спільної діяльності, безконфліктної конструктивної взаємодії з 

оточуючими; наявність таких якостей як самостійність у прийнятті рішень, 

ініціативність при вирішенні життєвих задач, комунікабельність, відкритість, 

емпатійність, адаптивність.  

Рефлексивний критерій виявляється у ступені адекватності самооцінки 

майбутніх учителів, готовності і здатності здійснювати своє життя у 

відповідності до розробленого життєвого сценарію; здатності до рефлексії, 

ступені мобілізації і прояву вольових зусиль у досягненні життєво важливих 

цілей та  подоланні життєвих труднощів.  

Отже, як критерії сформованості життєвої компетентності майбутніх 

учителів нами обрано потребовий, знаннєво-творчий, операційний, 

рефлексивний. 

Виходячи із традиційного опису критеріальної бази, визначили три рівні 

оцінювання сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів за 

кожним критерієм: високий, середній і низький. Характеристика цих рівнів 

представлена в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2 

Характеристика рівнів сформованості життєвої компетентності 

майбутніх учителів  

 
Кри-

терії 

Рівні 

високий 

 

середній низький 

1 2 3 4 

П
о
тр

еб
о
в
и

й
 

Студент виявляє  

- стійке ціннісне 

ставлення до власного 

життя, життя 

оточуючих;  

- чітко визначену 

потребу в саморозвитку;  

- стійкий характер 

сформованості мотивів 

щодо визначення 

життєвих цілей і 

завдань;  

- чітко визначені 

мотиви досягнення 

успіху у житті і 

професійній діяльності;  

- високий ступінь 

вмотивованості до 

самовдосконалення 

упродовж життя.  

Студент виявляє  

- ситуативне ціннісне 

ставлення до власного 

життя, життя 

оточуючих;  

- не чітко визначену 

потребу в саморозвитку;  

- ситуативний характер 

сформованості мотивів 

щодо визначення 

життєвих цілей і 

завдань;  

- наявні як мотиви 

досягнення успіху у 

діяльності, так і мотиви 

уникнення невдач; 

- середній ступінь 

вмотивованості до 

самовдосконалення 

упродовж життя. 

У студента наявні: 

- пасивна життєва позиція, 

байдуже ставлення до 

власного життя, життя 

оточуючих;  

- не визначена потреба в 

саморозвитку; не 

визначений інтерес до 

самореалізації у житті, 

- не сформовані мотиви 

щодо визначення 

життєвих цілей і завдань;  

- переважають мотиви 

уникнення невдач; 

- низький ступінь 

вмотивованості до 

самовдосконалення 

упродовж життя. 

П
о

тр
еб

о
в
и

й
 

Студент виявляє  

- стійке ціннісне 

ставлення до власного 

життя, життя 

оточуючих;  

- чітко визначену 

потребу в саморозвитку;  

- стійкий характер 

сформованості мотивів 

щодо визначення 

життєвих цілей і 

завдань;  

- чітко визначені 

мотиви досягнення 

успіху у житті і 

професійній діяльності;  

- високий ступінь 

вмотивованості до 

самовдосконалення 

упродовж життя.  

Студент виявляє  

- ситуативне ціннісне 

ставлення до власного 

життя, життя 

оточуючих;  

- не чітко визначену 

потребу в саморозвитку;  

- ситуативний характер 

сформованості мотивів 

щодо визначення 

життєвих цілей і 

завдань;  

- наявні як мотиви 

досягнення успіху у 

діяльності, так і мотиви 

уникнення невдач; 

- середній ступінь 

вмотивованості до 

самовдосконалення 

упродовж життя. 

У студента наявні: 

- пасивна життєва позиція, 

байдуже ставлення до 

власного життя, життя 

оточуючих;  

- не визначена потреба в 

саморозвитку; не 

визначений інтерес до 

самореалізації у житті, 

- не сформовані мотиви 

щодо визначення 

життєвих цілей і завдань;  

- переважають мотиви 

уникнення невдач; 

- низький ступінь 

вмотивованості до 

самовдосконалення 

упродовж життя. 
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Продовження табл. 2.2 

 
1 2 3 4 

З
н

ан
н

єв
о

-т
в
о
р
ч
и

й
 

У студента сформовані 

необхідні для вияву 

життєвої компетентності 

системні, повні й глибокі 

знання про світ, про 

власні можливості, про 

суть життєвої 

компетентності 

особистості; він розуміє 

значущість життєвої 

компетентності як 

невід’ємної складової 

професіоналізму; 

усвідомлює 

необхідність виявляти 

креативність у 

вирішенні життєвих і 

професійних питань. 

У студента сформовані  

знання лише основних 

положень, ідей з 

окресленої проблеми;  

частково розуміє  

значущість  життєвої 

компетентності як 

невід’ємної складової 

професіоналізму;  не 

вважає обов’язковим 

виявлення креативності 

у вирішенні життєвих і 

професійних питань 

У студента сформовані  

нечіткі уявлення про окремі 

аспекти життєвої 

компетентності, поверхневі 

знання про світ, про 

власні можливості, про 

суть життєвої 

компетентності 

особистості; він не розуміє 

значущість життєвої 

компетентності як 

невід’ємної складової 

професіоналізму; 

не виявляє креативність у 

вирішенні життєвих і 

професійних питань 

О
п

ер
ац

ій
н

и
й

 

 

Студент виявляє 

високий рівень 

сформованості вмінь 

визначати життєві 

перспективи; будувати 

ієрархію життєвих 

цілей, контролювати 

процес їх реалізації; на 

високому рівні володіє 

необхідними уміннями 

відносно створення і 

реалізації ефективних 

життєвих сценаріїв; 

чітко визначені вміння 

продуктивної спільної 

діяльності, 

безконфліктної 

конструктивної 

взаємодії; високий 

рівень сформованості 

самостійності у 

прийнятті рішень, 

ініціативності при 

вирішенні життєвих 

задач, емпатійності, 

адаптивності.  

У студента наявний 

середній рівень 

сформованості вмінь 

визначати життєві 

перспективи; частково 

сформовані вміння 

будувати ієрархію 

життєвих цілей, 

контролювати процес їх 

реалізації; ситуативно 

проявляє вміння 

створення і реалізації 

ефективних життєвих 

сценаріїв; не чітко 

визначені вміння 

продуктивної спільної 

діяльності, 

безконфліктної 

конструктивної 

взаємодії; уповільнений 

прояв самостійності у 

прийнятті рішень, 

ініціативності при 

вирішенні життєвих 

задач, емпатійності, 

адаптивності.  

У студента майже не 

сформовані  вміння 

визначати життєві 

перспективи, будувати 

ієрархію життєвих цілей; 

не проявляє вміння 

створення і реалізації 

ефективних життєвих 

сценаріїв; не визначені 

вміння продуктивної 

спільної діяльності, 

безконфліктної 

конструктивної взаємодії; 

не проявляє самостійності 

у прийнятті рішень, 

ініціативності при 

вирішенні життєвих задач, 

емпатійності, наявний 

низький рівень 

адаптивності до зміни 

життєвих обставин чи 

умов діяльностіі.  
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Продовження табл. 2.2 

 
1 2 3 4 

Р
еф

ек
си

в
н

и
й

 

У студента на високому 

рівні сформовані 

вольові якості, що 

проявляється у 

наполегливості та 

самовладанні у 

вирішенні життєвих 

завдань; чітко виражена 

критичність мислення 

та поведінки; стійка 

адекватність 

самооцінки, високий 

рівень прояву 

рефлексивності. 

У студента вольові 

якості виявляються 

ситуативно, ступінь 

критичності мислення 

та поведінки залежить 

від сили мотиву 

діяльності; ситуативна 

адекватність 

самооцінки, достатній 

рівень прояву 

рефлексивності. 

 

Студент виявляє 

несформованість вольових 

якостей; порушення у 

критичності мислення 

пов'язані із високим 

ступенем тривожності 

(схильність до істерії у 

ситуаціях форс-мажору) 

або із перекладанням 

відповідальності за хибні 

рішення на інших 

(екстернальний локус 

контролю);  

неадекватність 

самооцінки, слабкий 

рівень прояву 

рефлексивності. 

 

 

Діагностика сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів 

проводилася нами за допомогою комплексу таких методів:  

• спостереження, метою якого було цілеспрямоване й систематичне 

сприйняття дій і поведінки майбутніх учителів у процесі професійної 

підготовки у класичному університеті.  

• анкетування, у процесі якого було виявлено погляди студентів і 

викладачів на проблему формування життєвої компетентності майбутніх 

учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

• тестування, що дозволило виявити рівень знань, умінь і навичок, 

здібностей та інших якостей особистості.  

Методики, що використовувалися у процесі експериментальної 

розвідки, складалися з тестів, „відкритих” і „закритих” запитань, що дало 

змогу отримати більш об’єктивні відомості з проблеми нашого дослідження. 

Діагностичний інструментарій, використаний нами, представлено у табл. 2.3. 
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Таблиця 2.3 

Діагностичний інструментарій щодо визначення рівня сформованості 

життєвої компетентності майбутніх учителів 

Критерій Методики дослідження 

Потребовий  • Опитувальник  „Мотивація успіху та уникнення 

невдач” (за  А. Реаном); 

• „Тест сенсожиттєвих орієнтацій (СЖО)” (за 

Д. Леонтьєвим). 

Знаннєво-

творчий 
• Анкета на визначення дієвості знань; 

• Методика дослідження креативності (за П. Торренсом); 

Операційний • Тест-опитувальник самоорганізації діяльності (ОСД) та 

сформованості навичок планування та цілеполагання (за 

О. Мандріковою); 

•  Багаторівневий особистісний опитувальник 

„Адаптивність” (МЛО-АМ) (за А.Маклаковим і 

С.Черм’яніним);  

• Методика діагностики рівня емпатійних здібностей 

особистості (за В.Бойко); 

Рефлексивний • Діагностика рефлективності (за А. Карповим);  

• Методика дослідження вольової саморегуляції (за 

А.Звєрьковим, Є. Ейдманом)  

 

На констатувальному етапі експерименту було виділено загальну 

вибірку – 485 студентів, яка, в свою чергу, була розподілена на чотири 

субвибірки. Першу та другу субвибірки, відповідно експериментальну і 

контрольну групи утворили 218 студентів І-ІV курсів, які навчаються у 

Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, на базі якого 

проводився формувальний етап експерименту. До третьої та четвертої 

субвибірки ввійшли відповідно студенти Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова та Класичного приватного університету 

(м.  Запоріжжя), результати опитування яких виконували порівняльно-

контрольну функцію.  Розподіл між субвибірками наведено у табл.2.4. 
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Таблиця 2.4 

Кількісні дані експериментального дослідження 

Назва ВНЗ Назва групи Кількість 

студентів 

у групі 

Загальна 

кількість 

студентів  

ХНУ імені В.Н. Каразіна Експериментальна 

група (ЕГ) 

110 218 

Контрольна група 108 

Одеський національний 

університет імені 

І.І. Мечникова  

Порівняльно-

контрольна група-1 

(ПК-1) 

137 137 

Класичний приватний 

університет  

Порівняльно-

контрольна група -2 

(ПК-2) 

130 130 

Разом 485 

 

Діагностику рівня сформованості життєвої компетентності майбутніх 

учителів ми розпочали за першим, потребовим, критерієм, що містить у собі 

такі показники, як сформованість мотивів досягнення успіху у житті і 

свідомість життя.  

Визначення наявного рівня сформованості мотивації здійснювалось за 

допомогою опитувальника А. Реана „Мотивація успіху та уникнення невдач 

(МУН)”. Цей опитувальник спрямований на з’ясування пріоритетних мотивів 

особистості у житті і професійній діяльності, наявність потреби долати 

перешкоди і досягати високих показників у діяльності, 

самовдосконалюватися, змагатися з іншими і випереджати їх, реалізовувати 

свої таланти, підвищувати самоповагу або, навпаки, орієнтуватися на захист, 

на стратегію уникнення невдач. Надія на успіх висловлює впевненість у 

досягненні поставленої мети, а боязнь невдачі пов’язана з тривогою зуміти її 

досягти, не виправдати очікувань, провалитися. Проведене опитування 

визначило, що високий рівень наявності мотивів до успіху мають лише 23,1% 

студентів з КГ та 21,8 % студентів з ЕГ, 22,1 % ПК-1 та 24,3% студентів ПК-2 

середній рівень – 37,0% представників КГ та 38,2% ЕГ, 36,1 % ПК-1 та 36,3% 
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студентів ПК-2, низький – 41,8% КГ та 40,0% ЕГ, 39,4 % студентів ПК-1 та 

41% ПК-2.  

Дослідження рівня сформованості ціннісного ставлення до життя, 

сенсожиттєвої структури особистості майбутніх учителів проводилося нами за 

допомогою „Тесту сенсожиттєвих орієнтацій (СЖО)” Д. Леонтьєва, що є 

адаптованою версією тесту „Мета у житті” (Purpose-in-life Test, PIL) 

Дж. Крамбо і Л. Махоліка (J. Crumbaugh, L. Maholic). За допомогою цього 

тесту досліджувалися уявлення студентів про майбутнє життя за такими 

характеристиками, як наявність або відсутність цілей в майбутньому, 

осмисленість життєвої перспективи, інтерес до життя, задоволеність життям, 

уявлення про себе як про активну і сильну особистість, яка самостійно 

приймає рішення і контролює своє життя. Поряд із загальним показником 

свідомості життя, тест містить також п'ять субшкал, що відображають три 

конкретних змістовних орієнтації (мети у житті, емоційна насиченість життя і 

задоволеність самореалізацією) і два аспекти локусу контролю (локус 

контролю – Я і локус контролю –життя). 

Субшкала „Цілі у житті” характеризує наявність або відсутність у 

досліджуваного цілей на майбутнє, що надають життю осмисленість, 

спрямованість і тимчасову перспективу. Низькі показники вказують, що 

людина живе сьогоднішнім або вчорашнім днем, зовсім не замислюється над 

змістом своєї життєдіяльності, не планує майбутнє й не аналізує власні дії в 

ретроспективі. Низькі бали за цією шкалою отримали 36,1% представників КГ 

і 31,8% ЕГ, 33,4% ПК-1 та 32,3% ПК-2. Разом з тим, високі бали за цією 

шкалою характеризують цілеспрямовану людину, яка усвідомлює сенс свого 

життя, позитивно оцінює власну перспективу й прагне упорядкувати своє 

життя відповідно до розробленого сценарію. Високі показники виявили 28,7% 

студентів КГ та 27,3 % ЕГ, 24,8 % ПК-1 та 26,3% студентів ПК-2. 

Показники субшкали „Процес життя або емоційна насиченість життя” 

відображають, як уявляють випробовувані процес свого життя. Високі бали за 

цією шкалою свідчать про те, що досліджувані уважають своє життя цікавим, 
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емоційно насиченим і наповненим змістом. Низькі бали за цією шкалою 

вказують на незадоволеність своїм життям у сьогоденні. Опитування виявило 

високі показники за цією субшкалою у 35,2% випробуваних КГ та 32,7% ЕГ, 

34,4 % ПК-1 та 33,7% студентів ПК-2, та низькі показники у 25,9% студентів 

КГ і 28,1%  ЕГ, 27,3 % ПК-1 та 26,7% студентів ПК-2.  

Отримані результати за шкалою „Результативність життя або 

задоволеність самореалізацією” свідчать, що 15,7%  студентів КГ та 14,5  

студентів ЕГ, 13,8 % ПК-1 та 15,1% студентів ПК-2, які отримали високі 

показники, задоволені рівнем особистісної самореалізації та оцінюють своє 

життя з огляду на минулі події. Низькі бали отримали 36,1 % з КГ та 34,5% з 

ЕГ, 38,8 % ПК-1 та 35,4% студентів ПК-2, що вказує на невдоволеність 

прожитою частиною життя, усвідомлення необхідності продуктивніше 

працювати над собою, докласти більше зусиль для досягнення певних вершин 

самовдосконалення. 

За субшкалою „Локус контролю – Я” (Я – хазяїн життя) високі 

показники виявили 35,2% студентів з  КГ та 38,1% студентів з ЕГ, 34,9 % 

респондентів ПК-1 та 37,2% студентів ПК-2, що засвідчує їхнє уявлення про 

себе як про сильну особистість, яка має достатню свободу вибору, щоб 

побудувати своє життя у відповідності зі своїми цілями і уявленнями про його 

сенс. 17,6% студентів з КГ та 19,1%  з ЕГ, 20,6% ПК-1 та 19,7% студентів ПК-

2 отримали низькі бали, що свідчить про їхню невіру в свої сили та 

нездатність контролювати події власного життя. 

Отримані результати за субшкалою „Локус контролю – життя” або 

керованість життя демонструють, що 34,3% респондентів КГ та 31,8%  ЕГ, 

32,5% ПК-1 та 33,8% респондентів ПК-2, які отримали високі бали, переконані 

в тому, що людині дано контролювати своє життя, вільно приймати рішення і 

втілювати їх у життя. Низький рівень за цією субшкалою показали 37,9% 

респондентів КГ та 38,2% ЕГ, 39,9% ПК-1 та 37,8% студентів ПК-2, що 

свідчить про їх переконання у тому, що життя людини непідвладне свідомому 
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контролю, що свобода вибору ілюзорна і безглуздо загадувати щось на 

майбутнє.  

Високий рівень отриманих результатів за загальним показником 

свідомості життя свідчить про наявність в людини життєвих цілей, 

осмисленість нею виборів і оцінок, задоволеність життям (самореалізацією) і 

здатність брати за неї відповідальність, впливаючи на її хід. У підсумку за 

загальним показником сформованості свідомості життя високий рівень 

виявили 29,6% студентів КГ та 28,2% студентів ЕГ, 28,1 % ПК-1 та 29,2% 

студентів ПК-2, але низький рівень, тобто незадоволеність життям, недостатнє 

прагнення до самореалізації продемонстрували 30,6 % КГ та 30,9% ЕГ, 32 % 

ПК-1 та 30,4% студентів ПК-2.  

У сукупності обох показників потребового критерію високий рівень 

виявили 25,9 % (28 осіб) студентів КГ та 24,5 % (27 осіб) ЕГ, 25,5 % (35 осіб) 

ПК-1 та 26,8% (35 осіб) студентів ПК-2. Таким чином, засобами об’єктивної 

діагностики підтверджено приблизно однаковий (низький) вихідний рівень 

сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів за потребовим 

критерієм, що відображено у таблиці 2.5. 

Таблиця 2.5 

Результати діагностики життєвої компетентності за потребовим 

критерієм 

Показники/ 

рівні 
КГ (108) ЕГ (110) ПК-1 (137) ПК-2 (130) 

кількість  у % кількість  у % кількість  у % кількість  у % 

Сформованість мотивації досягнення  успіху у житті 
високий  25 23,2 24 21,8 30 22,1 32 24,3 

середній  40 37,0 42 38,2 50 36,1 47 36,3 

низький  43 39,8 44 40,0 57 41,8 51 39,4 

Сформованість свідомості життя 

високий  32 29,6 31 28,2 38 28,1 37 29,2 

середній  43 39,8 45 40,9 55 39,9 53 40,4 

низький  33 30,6 34 30,9 44 32 49 30,4 

Загальні показники за потребовим критерієм 
високий  28 25,9 27 24,5 35 25,5 35 26,8 

середній  42 38,9 44 40,0 54 38,6 50 38,4 

низький  38 35,2 39 35,5 48 30,5 45 34,8 

 

Діагностика знаннєво-творчого критерію передбачала виявлення в 
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майбутніх учителів вихідного рівня сформованості дієвості знань, необхідних 

для сформованості життєвої компетентності. З цією метою було застосовано 

спеціально складений тест, завдання якого підбирались таким чином, щоб 

вони охоплювали основні аспекти життєвої компетентності: загальні поняття; 

норми поведінки у суспільстві, основи створення і реалізації ефективних 

життєвих сценаріїв; правила життєвого цілепокладання; самопізнання; 

прогнозування, визначення і раціональну організацію здійснення життя, 

технології життєвого успіху тощо.  

Для визначення повноти знань студентів щодо життєвої компетентності, 

застосовувався коефіцієнт засвоєння знань К, який обчислювався за формулою 

[27, с. 67]: 

К = Хп х 100 % / П, де: 

Хп  – кількість правильних відповідей усіх студентів групи; 

П – максимальна можлива кількість правильних відповідей у групі; 

П = (кількість студентів) х (кількість завдань). 

Правильна відповідь оцінювалася одним балом, неправильна – нулем. 

Максимальна кількість балів – 10.  

Підраховувалася загальна кількість правильних відповідей у групах. 

Якщо студент отримував 8-10 балів, це означало наявність високого рівню 

знань, 5-7 балів – достатнього рівнюь, менше п’яти – низького рівню. 

Нами визначався і характер засвоєння знань, оскільки завдання, що 

містилися в ньому, були різного рівня (репродуктивні, реконструктивні, 

продуктивні). Характер засвоєння знань визначався за 10-бальною шкалою: 

якщо студент розв’язував тест на продуктивному рівні, він отримував 8 – 10 

балів, на реконструктивному рівні – 5 – 7 балів, на репродуктивному – менше 

п’яти балів.  

Загальний рівень сформованості показника дієвості знань знаннєво-

творчого критерію визначався як середнє арифметичне кількісних значень 

кожного з вищезазначених показників. Було виокремлено три рівні: низький 

(0–9 балів), середній (10–15 бали), високий (16–20 бали). Низький рівень 
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сформованості дієвості знань продемонстрували 36,1% представників КГ (39 

студентів) і 33,6% (37 студентів) ЕГ, 39,4% представників ПК-1 (54 студенти) і 

34,1% (44 студента) ПК-2. Разом з тим, високі бали за цім показником виявили 

28,7% (31 чоловік) КГ та 27,3 % (30 чоловік) ЕГ, 24,5% (34 чоловіки) ПК-1 та 

27,6 % (36 чоловік) ПК-2. Середній рівень дієвості знань мають 35,2% 

представників КГ (38 студентів) і 39,1% (43 студенти) ЕГ, 36,1% 

представників ПК-1 (49 студентів) і 38,3% (50 студентів) ПК-2. 

Дослідження іншого показника знаннєво-творчого критерію, рівня 

розвитку креативності, здійснювалося нами за методикою дослідження 

креативності (творчого мислення) П. Торренса. Ця методика дозволяє 

виміряти всі основні характеристики креативного мислення і оцінити творчий 

потенціал особистості за такими показниками, як легкість (здатність до 

швидкого породження великої кількості ідей), гнучкість (здатність висувати 

різноманітні ідеї, переходити від одного аспекту проблеми до інших, 

використовувати різні стратегії вирішення), оригінальність (здатність до 

висування ідей, відмінних від очевидних, нормативних), розробленість 

(здатність до винахідництва, конструктивної діяльності). 

За результатами використання методики П. Торренса були отримані такі 

результати. Високий рівень сформованості креативності мислення виявили 

25,0% (27 чоловік) КГ та 26,4 % (29 чоловік) ЕГ, 27,2% (37 чоловік) ПК-1 та 

24,5 % (32 чоловіка) ПК-2, середній рівень – 45,6 % (49 чоловік) КГ та 48,2 % 

(53 чоловік) ЕГ, 47,4% (65 чоловік) ПК-1 та 46,2 % (60 чоловік) ПК-2, низький 

– 29,4% (32 особи) КГ та 25,4 % (28 осіб) ЕГ, 25,4% (35 чоловік) ПК-1 та 

29,3% (38 чоловік) ПК-2. 

Сукупність показників знаннєво-творчого критерію визначила наявність 

високого рівня сформованості життєвої компетентності за цим критерієм у 

28,9 % (29 студентів) з КГ та 26,4% (29 студентів) ЕГ, 25,9% (36 студентів) 

ПК-1 та 26,1 % (34 студенти) ПК-2, середнього рівня – у 39,8 % студентів (43 

особи) КГ та 43,6 % (48 осіб) ЕГ, 41,7% (57 студентів) ПК-1 та 42,2% (55 

студентів) ПК-2, та низького рівня у 33,3% (36 студентів) КГ та 30% (33 
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студента) з ЕГ, 32,4% (44 студенти) ПК-1 та 31,7% (41 студент) ПК-2. 

Результати узагальнено відображено у табл. 2.6. 

Таблиця 2.6 

Результати діагностики життєвої компетентності за знаннєво-творчим 

критерієм 

Показники/ 

рівні 
КГ (108) ЕГ (110) ПК-1 (137) ПК-2 (130) 

кількість  у % кількість  у % кількість  у % кількість  у % 

Сформованість дієвості знань 
високий  31 28,7 30 27,3 34 24,5 36 27,6 

середній  38 35,2 43 39,1 49 36,1 50 38,3 

низький  39 36,1 37 33,6 54 39,4 44 34,1 

Сформованість креативності 

високий  27 25,0 29 26,4 37 27,2 32 24,5 

середній  49 45,6 53 48,2 65 47,4 60 46,2 

низький  32 29,4 28 25,4 35 25,4 38 29,3 

Загальні показники за знаннєво-творчим критерієм 
високий  29 26,9 29 26,4 36 25,9 34 26,1 

середній  43 39,8 48 43,6 57 41,7 55 42,2 

низький  36 33,3 33 30 44 32,4 41 31,7 

 

Констатувальне дослідження операційного критерію здійснювалося за 

такими показниками, як сформованість самооганізації діяльності, 

адаптивності, емпатійності. 

Такий показник операційного критерію, як сформованість 

самоорганізаціяї діяльності визначався нами за допомогою „Тесту-

опитувальника самоорганізації діяльності (ОСД)” (О. Мандрікова). Тест-

опитувальник призначений для діагностики сформованості навичок 

тактичного планування і стратегічного цілепокладання, особливостей 

структурування самоорганізації діяльності. Високий рівень сформованості 

самоорганізації діяльності характеризує людину, якій властиво бачити і 

ставити цілі, планувати свою діяльність, проявляючи вольові якості і 

наполегливість, йти до досягнення мети. За результатами діагностики такий 

рівень було виявлено у 25,9% студентів ( 28 осіб) КГ та 26,4  % студентів (29 

осіб) ЕГ, 24,8% (34 особи) ПК-1 та 27,1 % (35 осіб) ПК-2. Низький рівень 

характеризує людину, для якої майбутнє досить туманно, їй не властиво 

планувати свою щоденну активність і докладати вольові зусилля для 
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завершення розпочатих справ. Низький рівень був діагностований в 19,5% 

респондентів (21 студент) КГ та 21,7 % (25 студентів) – ЕГ, 25,7% 

представників ПК-1 (35 студентів) і 20,7% (27 студентів) ПК-2. 

У поведінці майбутнього вчителя уважали важливим виявлення здатності 

пристосовуватися до умов соціального середовища, змін у житті, рівень якої 

досліджували відповідно до результатів опитування за тестовою методикою 

„Адаптивність” (А. Маклаков, С. Черм’янін). Високий рівень  сформованості 

адаптивності був виявлений у 16,6% студентів КГ (18 осіб) та 20,9% студентів 

ЕГ (23 особи), 18,4% (25 особи) ПК-1 та 21,6 % (28 осіб) ПК-2. Ці студенти 

досить легко адаптуються до нових умов діяльності, швидко входять в новий 

колектив, досить легко і адекватно орієнтуються в ситуації, швидко виробляють 

стратегію своєї поведінки, не конфліктні, мають високу емоційну стійкість. 

Студенти, в яких діагностовано середній рівень сформованості адаптивності 

(62,3% (67 студентів) з КГ та 60,0% (66 студентів) з ЕГ), 57,3% представників 

ПК-1 (79 студентів) і 55,2% (72 студенти) ПК-2 мають невисоку емоційну 

стійкість, демонструють ознаки різних акцентуацій, що в звичних умовах 

частково компенсовані і можуть проявлятися при зміні діяльності. Успіх їхньої 

адаптації залежить від зовнішніх умов середовища. Студенти, що виявили 

низький рівень адаптивності (21,1% студентів (23 особи) КГ та 19,1% студентів 

(21 особа) ЕГ), 24,3% студентів ПК-1 (33 особи) і 23,2% (30 осіб) ПК-2 мають 

ознаки явних акцентуацій характеру, низьку емоційну стійкість, конфліктні.  

Вихідний рівень сформованості емпатійності був визначений нами за 

допомогою методики діагностики рівня емпатійних здібностей особистості 

(В. Бойко). Високий рівень розвитку вмінь співпереживати і розуміти думки і 

почуття іншого продемонстрували 17,6 % (19 студентів) КГ та 20,9 % (23 

студента) ЕГ, 16,7% (23 студенти) ПК-1 і 21,5% (28 студентів) ПК-2. Середній 

рівень мають 57,4% представників (62 особи) КГ, 56,4% (62 особи) ЕГ, 58,4% 

респондентів (80 осіб) ПК-1, 47,4% (62 особи) ПК-2. Низький рівень 

емпатійних здібностей був відзначений в 25,0%  (27 студентів) з КГ та 22,7% 
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(25 студентів) ЕГ, 24,9% представників ПК-1 (34 студенти) і 30,8% (40 

студентів) ПК-2. 

Узагальнені результати дослідження всіх компонентів операційного 

критерію дозволили визначити рівень початкової сформованості життєвої 

компетентності відповідно нього у студентів експериментальної та 

контрольної групи, що відображено у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7 

Результати діагностики життєвої компетентності за операційним 

критерієм 

Показники/ 

рівні 
КГ (108) ЕГ (110) ПК-1 (137) ПК-2 (130) 

кількість  у % кількість  у % кількість  у % кількість  у % 

Сформованість самоорганізації діяльності 
високий  28 25,9 29 26,4 34 24,8 35 27,1 

середній  59 54,6 56 50,9 68 49,5 68 52,2 

низький  21 19,5 25 22,7 35 25,7 27 20,7 

Сформованість адаптивності 

високий  18 16,6 23 20,9 25 18,4 28 21,6 

середній  67 62,3 66 60,0 79 57,3 72 55,2 

низький  23 21,1 21 19,1 33 24,3 30 23,2 

Сформованість емпатійності 

високий  19 17,6 23 20,9 23 16,7 28 21,5 

середній  62 57,4 62 56,4 80 58,4 62 47,7 

низький  27 25,0 25 22,7 34 24,9 40 30,8 

Загальні показники за операційним критерієм  
високий  22 20,0 25 22,7 28 20,0 31 23,4 

середній  63 58,1 61 55,7 75 55,1 67 51,7 

низький  23 21,9 24 21,6 34 24,9 32 24,9 

 

Останнім кроком діагностики стало визначення рівня вихідної 

сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів за рефлексивним 

критерієм і його показниками (див. таблицю 2.8). 

Визначення рівня сформованості самоконтролю здійснювалося за 

методикою дослідження вольової саморегуляції (А. Звєрьков, Є. Ейдман), що 

спрямована на диференціацію міри опанування особистої поведінки в 

різноманітних ситуаціях, здатності свідомо керувати своїми діями, 

бажаннями, станами. За результатами проведеного тестування високий рівень 

прояву вольових зусиль у досягненні життєво важливих цілей та подоланні 
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життєвих труднощів виявили 27,8% майбутніх вчителів (30 осіб) КГ та 26,4 % 

(29 осіб) ЕГ, 24,3% студентів ПК-1 (33 особи) і 28,4% (37 осіб) ПК-2, низький 

рівень продемонстрували 32,4% (35 студентів) КГ та 30,9 % (34 студента) ЕГ,  

29,1% представників ПК-1 (40 студентів) і 33,4% (43 студенти) ПК-2  

відповідно.  

Діагностика рівня сформованості рефлексивності студента проводилася 

за методикою А. Карпова, що спрямована на визначення схильності 

особистості до аналізу своєї діяльності і вчинків інших людей, з'ясовування 

причин і наслідків своїх дій як в минулому, так в сьогоденні і майбутньому. 

Анкетування виявило такі результати: високий рівень сформованості 

рефлексивності, тобто здатність обдумувати свою діяльність в найдрібніших 

деталях, ретельно її планувати і прогнозувати всі можливі наслідки мають 

19,5% респондентів (21 студент)  КГ та 20,0% (22 студенти) ЕГ, 17,2% 

представників ПК-1 (24 студенти) і 21,5% (28 студентів) ПК-2, низький рівень 

показали 36,1% (39 опитуваних) КГ і 39,1% (43 опитуваних) ЕГ, 32,3% осіб 

ПК-1 (44 студенти) і 32,3% осіб (42 студенти) ПК-2. Результати діагностики 

представлені у табл.2.8. 

Таблиця 2.8 

Результати діагностики життєвої компетентності за рефлексивним 

критерієм 

 
Показники/ 

рівні 
КГ (108) ЕГ (110) ПК-1 (137) ПК-2 (130) 

кількість  у % кількість  у % кількість  у % кількість  у % 

Сформованість самоконтролю 
Високий  30 27,8 29 26,4 33 24,3 37 28,4 

Середній  43 39,8 47 42,7 64 46,6 50 38,2 

Низький  35 32,4 34 30,9 40 29,1 43 33,4 

Сформованість рефлексивності 

Високий  21 19,5 22 20,0 24 17,2 28 21,5 

Середній  48 44,4 45 40,9 69 50,6 60 46,2 

Низький  39 36,1 43 39,1 44 32,2 42 32,3 

Загальні показники за рефлексивним критерієм 
Високий  26 24,1 26 23,6 28 20,8 33 25,0 

Середній  45 41,6 46 41,8 67 48,6 55 42,1 

Низький  37 34,3 38 34,6 42 30,6 42 32,9 
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Отже, результати сформованості життєвої компетентності за всіма 

критеріями та показниками на початку експерименту дозволили визначити 

досить рівні дані у студентів як експериментальної, так і контрольної груп, 

при цьому резюмуємо, що майже за всіма показниками було виявлено досить 

низькі результати, що свідчить про необхідність педагогічного впливу з метою 

підвищення як рівня сформованості конкретного показника, так і життєвої 

компетентності майбутніх вчителів у цілому. Отримані узагальнені дані 

представлено у таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Результати діагностики стану сформованості життєвої 

компетентності майбутніх вчителів 

Критерії 
рівні сформованості  

високий середній низький 

Потребовий критерій 25,2% 39,5% 35,4% 

Знаннєво-творчий критерій 26,7% 41,7% 31,7% 

Операційний критерій 21,4% 56,9% 21,7% 

Рефлексивний критерій 23,9% 41,7% 34,5% 

Загальний показник 24,3% 44,9% 30,8% 

 

Таким чином, дані констатувального експерименту дозволили визначити 

орієнтири щодо проведення формувального експерименту зі студентами ЕГ. 

Припускаємо, що успішність формування життєвої компетентності 

майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки залежатиме від 

доцільності визначення конкретних педагогічних умов та ефективності їх 

реалізації у навчально-виховному процесі класичного університету. 
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2.2. Реалізація педагогічних умов формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки у 

класичному університеті 

Досягнення ефективності формування життєвої компетентності у 

процесі професійної підготовки майбутніх учителів можливе лише за умов 

єдності та тісному зв’язку всіх педагогічних умов: 

• створення у класичному університеті життєтворчого середовища як 

засобу реалізації життєвої компетентності майбутніх вчителів; 

• спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів 

учительської професії;  

• набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими людьми 

на даному етапі життя студентів. 

Саме тому вбачаємо необхідним описати способи реалізації 

запропонованих педагогічних умов, що проходили експериментальну 

перевірку в реальному процесі професійної підготовки майбутніх учителів у 

класичному університеті. 

Впровадження розроблених педагогічних умов формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки у 

класичному університеті у практику роботи вищих навчальних закладів 

здійснювалося в ході формувального етапу експерименту, протягом 2014–2016 

навчальних років у Харківському національному університеті імені 

В.Н. Каразіна. В експериментальній групі вводився незалежний фактор, тобто 

запропонована нами система щодо реалізації комплексу педагогічних умов 

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки у класичному університеті. У контрольній групі такий 

фактор не вводився. 

Формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки у класичному університеті  передбачає гармонійне 

поєднання аудиторної, самостійної та позааудиторної роботи, педагогічної 

практики студентів. Дослідженням передбачено використання таких форм 
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навчання (лекційна, семінарська, практична, самостійна, взаємонавчання 

(групове, колективне, мікрогрупове (діади, трійки, квадри), індивідуальне). 

Вагомі позитивні результати навчання, що позначатимуться на рівні 

сформованості життєвої компетентності, можуть бути досягнуті завдяки 

спільним зусиллям викладачів іноземної мови, соціально-гуманітарних і 

фахових дисциплін. 

Впровадження першої педагогічної умови, створення у класичному 

університеті життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої 

компетентності майбутніх вчителів, здійснювалося шляхом забезпечення у 

навчально-виховному процесі сприятливих для формування життєтворчості 

особистості умов. 

У цьому процесі активно поєднувалися традиційні та інноваційні 

педагогічні технології (лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-консультація, 

лекція-конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, аналіз 

конкретних ситуацій тощо), інтерактивні методи (тренінги, навчальні ігри, 

комп’ютерно-опосередкована комунікація), що сприяють формуванню 

компетентностей життєвого проектування, самостійна робота студентів, 

метою якої було імітування життєвих і професійних проблем і шляхів їх 

вирішення, що у реальному житті спроможне забезпечити гарантію життєвого 

успіху; виховна робота, спрямована на формування успішної щасливої 

особистості з активною життєвою позицією та духовними ідеалами, яка 

прагне до самореалізації і усвідомлює власну відповідальність за свої вчинки і 

їх вплив на оточуючих. 

Одним із головних шляхів формування життєтворчого середовища є 

оновлення змісту дисциплін професійної підготовки таким чином, щоб у 

процесі їх вивчення відбувалося засвоєння студентами теоретичних знань про 

життєтворчість, її складові, осмислення майбутніми вчителями свого 

призначення як людини і професіонала, усвідомлення необхідності розробки 

життєвої концепції, формування відповідального ставлення до свого життя. 

Спираючись на думку Є. Пасова, який стверджує, що „зміст має відображати 
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зв'язки і стосунки предметів, явищ об’єктивної дійсності й містити в собі 

погляд того, хто говорить, його оцінку, ставлення до предметних зв'язків 

зовнішнього світу, бути емоційно забарвленим через призму особистості 

мовця” [201, с.185], ми вважали важливим для нашого дослідження 

спрямування змісту навчання як одного з засобів формування життєвої 

компетенції майбутніх учителів не лише на озброєння їх глибокими 

науковими знаннями але й на формування їхнього ставлення до знань, 

усвідомлення знань як особистісної цінності, осмислення кожного акту 

комунікації, передбачення й урахування близьких і віддалених її наслідків. До 

того ж, зміст навчання має проектуватися як предмет діяльності студента, 

передбачати перехід від навчальної через квазіпрофесійну до професійної 

діяльності. Саме за такого підходу, як запевняє С.Савченко, накопичений 

студентом власний потенціал забезпечує поступальний саморозвиток в умовах 

модельованої, імітованої або реальної професійної діяльності [246, с. 43]. 

З цією метою нами було запропоновано внести зміни до робочих 

програм навчальних дисциплін „Педагогіка”, „Психологія”, „Філософія”, 

„Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням)” з урахуванням необхідності посилення 

життєтворчої складової, оновлення й розробки текстів лекцій, питань 

семінарських занять, підготовки методичних рекомендацій до проведення 

практичних занять, а також педагогічної практики майбутніх учителів, 

створення системи завдань для самостійної роботи.  

Суб’єктом зазначених змін виступав педагогічний склад психолого-

педагогічних, філософських та філологічних кафедр, що потребувало 

попередньої підготовки викладачів. Для визначення ефективних засобів 

формування у студентів цілісних уявлень про суть та значення життєвої 

компетентності особистості був проведений міжкафедральний семінар, на 

якому викладачі обговорювали методичні питання шляхів формування в 

студентів життєвої компетентності та створення життєтворчого середовища. 

Найбільш ефективним напрямом було визнано розширення змісту дисциплін з 
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метою зосередження уваги на таких категоріях, як життєдіяльність, 

життєпізнання, життєтворчість, життєпередбачення, життєве самовизначення, 

життєвий проект, життєвий ідеал, життєва компетентність тощо. Так, під час 

вивчення філософії викладачами було запропоновано розширити теми 

„Людина як предмет філософського аналізу”, „Філософія суспільства” такими 

підтемами, як „Проблема смислу життя людини”, „Самоцінність людського 

життя і право людини на гідне життя”, „Соціальне буття людини як єдність 

індивідуального і суспільного буття”, „Філософія життя і творчості”, 

„Філософський смисл життєтворчості”, „Свобода та відповідальність 

особистості”, „Значення особистості у суспільному прогресі” тощо. Стосовно 

дисциплін „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова 

(за професійним спрямуванням)” надано пораду здійснювати викладання в 

аспекті тісних зв’язків із життєтворчістю, тобто під час роботи над кожною 

темою побіжно торкатися життєтворчих цінностей, життєвих пріоритетів, 

самопізнання, самореалізації особистості, визначення життєвих пріоритетів і 

перспектив. У процесі викладання дисципліни „Психологія” було 

рекомендовано поповнити тему навчальної програми „Особистість у 

діяльності і спілкуванні” такими підтемами, як „Діяльність і розвиток 

людини”, „Життєві цілі та ідеали особистості”, „Самосвідомість, „Я-

концепція”, саморегуляція особистості”, „Саморозвиток і самореалізація 

особистості”, „Життєвий успіх як вершина самореалізації особистості”, 

„Життєвий проект як орієнтир у просторі майбутнього”. Навчальну програму 

дисципліни „Педагогіка” запропоновано вдосконалити шляхом додавання до 

тем „Характеристика педагогічної діяльності” та „Виховання у цілісному 

педагогічному процесі” таких підтем, як „Професійно обумовлені вимоги до 

особистості вчителя”, „Професіограма вчителя”, „Професійна спрямованість 

особистості педагога: інтерес до професії, педагогічне покликання, 

професійно-педагогічні наміри і схильності”, „Педагогічний обов’язок і 

відповідальність, педагогічний такт, педагогічна справедливість”, 
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„Самовиховання: суть, умови, етапи, прийоми” тощо. Надані поради були 

враховані у процесі педагогічного експерименту. 

Більшість із цих тем були розглянуті на лекціях, при цьому викладачами 

були використані такі типи лекцій, як проблемна лекція, лекція-бесіда, лекція-

дискусія, лекція-консультація, бінарна лекція, лекція зі заздалегідь 

запланованими помилками, лекція-конференція.  

Так, лекція-консультація з психології на тему „Самосвідомість, „Я-

концепція”, саморегуляція особистості”, починалася зі вступної промови 

викладача, у якій він акцентував увагу студентів на низці проблем, пов’язаних 

із практикою використання особистістю положень, що розглядаються. 

Основна частина лекції-консультації була присвячена відповідям на питання, 

що задавали студенти за темою лекції. Підсумком заняття стала міні-дискусія, 

вільний обмін думками та завершальне слово лектора. 

На проблемній лекції з філософії за темою „Самоцінність людського 

життя і право людини на гідне життя” нові знання уводилися через 

проблемність питання. Зміст проблеми розкривався шляхом наведення 

історичних фактів, аналізу традиційних і сучасних точок зору.  

Лекція-бесіда з психології на тему „Особистість. Спрямованість 

особистості. Життєві цілі та ідеали” передбачала максимальне включення 

студентів в інтенсивну бесіду з лектором шляхом застосування ним 

псевдодіалогу, діалогу і полілогу. У якості засобів активізації бесіди 

виступали окремі питання до аудиторії, організація дискусії з послідовним 

переходом її в диспут, створення умов для виникнення альтернативних точок 

зору. Продумуючи відповідь на поставлене запитання, студенти самостійно 

дійшли висновків і узагальнень, що повинен був повідомити їм викладач, 

усвідомили глибину і важливість обговорюваної проблеми, що в свою чергу 

підвищило їх інтерес до формування життєвої компетентності. 

Лекція з філософії із заздалегідь запланованими помилками за темою 

„Свобода та відповідальність особистості”, мала за мету стимулювання 

студентів до постійного контролю пропонованої інформації та пошуку 
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змістових помилок, що були обговорені наприкінці лекції. У вступній промові 

викладач оголосив тему заняття і повідомив про наявність помилок у 

лекційному матеріалі, але кількість помилок не назвав, попередивши, що 

помилки можуть бути різних видів: логічні, поведінкові, світоглядні, в 

визначеннях понять, категорій тощо. Усі помилки були записані на окремому 

плакаті, що висить на дошці зворотною стороною. При цьому викладач 

попередив, що після закінчення лекції у студентів буде можливість порівняти 

свої результати з лицьовою стороною цього плаката. Завданням студентів 

було у ході лекції виявити усі помилки і відзначити їх у конспекті. За 15 

хвилин до завершення лекції викладач запропонував студентам визначитися з 

виявленими помилками, сумісно із студентами проаналізував їх та дав змогу 

студентам обґрунтувати вірні відповіді.  

Бінарна лекція „Саморозвиток, самовиховання і самореалізація 

особистості” відбувалася у формі діалогу двох викладачів як представників 

двох поглядів на питання: з точки зору психології та педагогіки. Лекція-

конференція „Професія – педагог: плюси та мінуси” проводилася як науково-

практичне заняття із заздалегідь поставленою проблемою і системою 

доповідей тривалістю 5-7 хвилин. Кожен виступ був логічно завершеним 

текстом, підготовленим в межах запропонованої викладачем програми. 

Сукупність представлених текстів дозволила всебічно висвітлити проблему. В 

кінці лекції викладач підбивав підсумки самостійної роботи і виступів 

студентів, доповнюючи або уточнюючи запропоновану інформацію та 

формулював основні висновки.  

Однією з форм організації навчального процесу з дисциплін 

„Психологія” та „Педагогіка” була така форма роботи, як міні-лекція 

інформаційно-проблемного характеру („Діяльність і розвиток людини”, 

„Життєвий успіх як вершина самореалізації особистості”, „Педагогічний 

обов’язок і відповідальність”, „Педагогічний такт, педагогічна 

справедливість” тощо), що передбачала не лише усний, діалогічний, 

послідовний виклад навчального матеріалу, а й проблемний діалог викладача 
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зі студентами, серію запитань, на які студенти відповідають безпосередньо в 

ході заняття. Це дало змогу оперативно актуалізувати і збагатити необхідні 

знання, що предметно відображають окремі аспекти життєвої компетентності, 

сприяло формуванню життєтворчого середовища. 

Результат процесу життєтворчості на думку Л. Сохань, полягає у 

формуванні нових життєвих орієнтирів – важливих цінностей, що виступають 

мотивами життєтворчої діяльності особистості [275]. Підтримуючи цю ідею, у 

процесі впровадження першої педагогічної умови у якості першочергового 

завдання нами виокремлено формування життєтворчих цінностей як мотивів, 

що спонукатимуть майбутніх учителів до збагачення власного життєвого 

світу, до самореалізації, досягнення вершин професійного розвитку, до 

гармонізації взаємовідносин з іншими людьми. Так, в ЕГ відбувалась 

спрямованість у студентів установки та ціннісних орієнтацій на активне 

самовдосконалення. Для цього зверталась увага на забезпечення студентів 

системою знань про роль самовдосконалення у життєвій реалізації 

особистості, на формування самомотивації студента до процесу постійного 

самовдосконалення, наголошуючи на соціальному та пізнавальному чинниках 

установки. Акцент робився на тому, що позиція людини стосовно явищ 

дійсності є обумовленою змістом її ціннісних орієнтацій. Оскільки формами 

прояву цінностей є навчання, спілкування, професійна діяльність, праця, 

спорт, дослідницька діяльність, зазначаємо, що в результаті педагогічного 

впливу на особистість можна налаштувати її на активне формування 

життєвого самовдосконалення згідно моральних та пізнавальних цінностей, 

пов'язаних з майбутньою професією. 

Для цього, наприклад, на практичних заняттях з дисципліни „Філософія” 

студентам було запропоновано виконати наступні завдання: 

1. Скласти портрет людини, яка досягла успіху і реалізувалася у житті, 

оформити його у вигляді есе; 

2. Описати ідеал учителя, ідентифікуючи його з собою; 
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3. Дати відповідь на питання: „що входить до поняття „життєтворчість”? 

Вам запропонували дати інтерв’ю. Чи популяризували б Ви життєтворчі 

орієнтири серед молоді?”  

Усвідомленню системи особистих цінностей сприяла вправа „Мої 

цінності”, в ході якої студенти мали закінчити речення: „Людина має бути…”, 

додавши 6 якостей та проранжувавши їх. Потім студенти працювали у парах і 

обирали із спільного списку знову 6. Продовжуючи таким чином гру, студенти 

визначали спільні цінності, які б були свідомо обраними всіма у групі. У 

результаті виконання цієї вправи доходили висновку, що цінності є 

каталізатором якості нашого життя, надають йому змісту, визначають 

позитивне та негативне навкруги; важливим для людини є розвиток системи 

цінностей, пов’язаної з визначенням сенсу життя. 

Важливою метою заняття з дисципліни „Іноземна мова” за темою „Life 

is …”  було усвідомлення студентами власного сприйняття життя, визначення 

життєвих цінностей і пріоритетів. Студентам було запропоновано перевести з 

англійської мови твердження (Життя – це борг, виконай його. Життя – це гра, 

зіграй в неї. Життя – це благо, збережи його. Життя – це загадка, розгадай її. 

Життя – це любов, насолоджуйся нею. Життя – це обіцянка, виконай її. Життя 

– це смуток, переживи його. Життя – це пісня, проспівай її. Життя – це 

трагедія, переживи її. Життя – це можливість, скористайся нею. Життя – це 

блаженство, скуштуй його. Життя – це виклик, прийми його. Життя – це 

пригода, ризикни. Життя – це удача, не пропусти її. Життя – це коштовність, 

не зламай її. Життя – це життя, борись за нього.). Потім їм було необхідно 

обрати те, що найбільш відповідає їхньому відношенню до життя, та 

аргументовано довести, чому вони так вважають. 

Формуванню в майбутніх учителів життєтворчих цінностей, розвитку 

самопізнання сприяли, наприклад, вправи „Я живу для…”, „Три кута зору”, 

що пропонувалися студентам на практичних заняттях з „Психології”. У ході 

виконання вправи „Я живу для …” студенти повинні були намалювати символ 

мети свого життя, що сприяло виявленню особистих домагань. Вправа „Три 
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кута зору”, передбачала ведення кожним учасником монологу з трьох позицій 

– ідеалістичної, критичної та реалістичної, намагаючись перевести мрію у 

реальні можливості, наприклад: мрійник: „Я мрію досягти…”; критик: „А що 

ти робиш для цього?”; реаліст: „Я можу…”. 

На практичному занятті з дисципліни „Педагогіка” з метою 

усвідомлення особистих змін у плані особистісного та професійного розвитку 

була проведена дискусія „Я – професіонал”, у ході якої студенти не лише 

визначали особисті можливості („ресурси”), що можуть допомогти досягти 

визнання у професії, але й проводили рефлексію динаміки самозмін через 

процес усвідомлення: як має бути – як було – як є зараз – над чим слід 

працювати, що змінити у собі. 

Отже, введення до змісту навчальних дисциплін знань щодо процесу 

самовдосконалення; упровадження у навчальний процес особистісно-

орієнтованих форм впливу на особистість студентів з метою навчання 

способам самопізнання та самовдосконалення; створення образу ідеального 

фахівця з метою активізації мотивації студентів до реалізації у професійній 

діяльності, виявлення особистої життєвої позиції, усвідомлення особистісних 

якостей, що є необхідними для реалізації життєвого сценарію сприяло 

спрямованості студентів на формування в них життєтворчих цінностей. 

Для реалізації першої педагогічної умови також було приділено увагу 

формуванню в майбутніх вчителів життєвих цілей та перспектив. На 

практичних заняттях з дисципліни „Педагогіка” методом бесід та дискусій був 

здійснений аналіз проблем, що виникають у молодої людини у зв'язку з її 

самовизначенням: проблеми, пов’язані з усвідомленням престижу та 

перспективності професії вчителя; своєї відповідності обраній діяльності 

(усвідомлення особистих якостей та можливостей у зв'язку з завданням 

визначення професійного та життєвого шляху – суб’єктивно ця потреба 

переживається як намагання розібратись у сумнівах щодо свого життєвого 

призначення). 
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Створенню життєтворчого середовища активно сприяло також 

впровадження у процес викладання дисципліни „Психологія” різноманітних 

тренінгових вправ з визначення життєвих планів та часових перспектив, 

розуміння змісту особистісного зростання, самореалізації. Тренінг як метод 

активного навчання широко використовується у сучасному навчальному 

процесі з метою поглиблення знань, напрацювання навичок, умінь і 

соціальних установок. За твердженням О. Сидоренка, тренінг є навчанням 

технологіям дії на основі певної концепції реальності в інтерактивній формі 

[260, с. 11]. Ми також враховували думку В. Федорчука, який підкреслює 

великий потенціал тренінгу як педагогічного методу, відзначаючи такі його 

позитивні складові як створення ситуацій, у яких людина може на новому 

рівні усвідомити, що відбувається з нею у реальному житті, розвиток 

людиною життєвого, творчого та духовного потенціалу, що не був задіяний 

раніше [299].  

Головною метою впровадження тренінгових вправ у процесі реалізації 

першої педагогічної умови було формування в майбутніх учителів установки 

на самопізнання та саморозвиток; розвиток адекватного саморозуміння; 

активізація здібностей бачити перспективу особистого життя, формувати 

життєві плани тощо. 

Так, у ході виконання тренінгової вправи „Виміри власного „Я”” 

педагогічний вплив зосереджувався на розвитку ідентифікації особистості, 

здійсненні рефлексії власного „Я”. Студентам пропонувалося закінчити 

речення „Я – ніби птах, тому що…”, „Я перетворююсь у сокола, коли …”, „Я 

можу бути вітром, тому що …”, „Я – склянка води, тому що …”, „Я – ковток 

повітря …”, „Я почуваюсь скелею …”,  „Я можу бути …” тощо. Після 

виконання вправи відбувалося обговорення. Студентам були задані наступні 

питання: Що вас вразило? Які речення не відразу продовжили, а над якими 

роздумували? Які не було бажання продовжувати? Які думки вам близькі? 

Метою виконання вправи „Дерево життя” було пізнання себе через 

створений візуальний образ дерева та проектування програми особистісного 
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життєвого зростання. Уявляючи себе деревом життя, студенти повинні були 

дати відповідь на наступні питання: Що живить ваші коріння (ваша сім’я, 

традиції, якості, знання, статус або щось інше)? Що є вашим стовбуром, тобто 

основою у житті (принципи, досвід, якості, риси вдачі тощо)? Ваші гілки – це 

напрями вашого особистісного зростання, цілі, орієнтири. Поміркуйте, 

наскільки вони виросли і повинні вирости ще. Що потрібно зробити для 

цього? Листя – це ваші емоційні стани і почуття. Якими вони мають бути для 

реалізації вашого життєвого сценарію? Які плоди ви мрієте виростити? Після 

виконання вправи і обговорення результатів викладач надає рекомендації 

студентам стосовно доцільності вдома час від часу повертатися до свого 

дерева, ростити його, тобто повертатися до тих питань, що були поставлені в 

процесі візуалізації дерева життя, уточнювати відповіді, коригувати свої 

плани. 

Вправа „Тематичний життєвий багаж” використовувалася з метою 

визначення майбутніми вчителями пріоритетних напрямів самовдосконалення. 

Кожен учасник повинен був упродовж 5 хвилин подумати і записати 10 

найважливіших подій свого життя, 5 найважливіших ролей, 5 найдорожчих 

людей, 5 вантажів, що бажає скинути, 5 актуальних власних почуттів, 3 

сокровенні мрії. Після цього студенти зачитували по одному-два пункти. Інші 

учасники ставили запитання, потім естафета передавалася наступному. В 

обговоренні, що відбувалося після виконання вправи, були поставлені такі 

запитання: Чи важко було здійснити інвентаризацію актуального життєвого 

багажу? Які у вас виникли думки і почуття після виконання вправи? Які ваші 

наступні кроки? Які ваші пріоритетні напрями самовдосконалення?  

У процесі створення життєтворчого середовища значна увага 

приділялася розвитку комунікативних вмінь особистості, здатності до 

ефективного професійного спілкування, вміння запобігати конфліктам у 

спілкуванні, які є важливими складовими життєвої компетентності, набуттю 

досвіду соціальної взаємодії та співробітництва. З метою формування цих 

якостей на практичних заняттях з української мови  проводилися такі вправи, 
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як  „Мій портрет очима інших”, „Без маски”, „Словник невербального 

спілкування”, „Невпевнені, упевнені та агресивні відповіді” тощо. У 

результаті такої навчальної діяльності студенти отримували досвід 

спілкування, можливість удосконалити особисті комунікативні уміння та 

здібності. 

При виконанні вправ „Минуле – сьогодення – майбутнє”, „Один день із 

мого майбутнього”, „Кроки до успіху” на практичних заняттях з дисципліни 

„Педагогіка” увага зосереджувалася на формуванні у майбутніх вчителів 

усвідомлення життєвих планів та перспектив. Оскільки професійне навчання 

розглядається як сходинка у реалізації одного із багатьох аспектів життя, ми 

прагнули до формування в студентів умінь визначати особисті цілі, формуючи 

при цьому життєву перспективу, намагались впливати на їхній особистий 

досвід досягнення успіху у будь-якій діяльності. Так, вправа „Минуле – 

сьогодення – майбутнє” дозволяла сформувати уміння об’єктивно оцінювати 

минуле і, відповідно до елементів його успішності/неуспішності, вчитись 

планувати майбутнє; вправа „Один день із мого майбутнього” сприяла 

формуванню позитивної установки щодо усвідомлених планів, сприяла 

підвищенню позитивних емоцій, задоволенню від стану свідомого руху із 

усвідомленням особистих перспектив.  

Процес створення життєтворчого середовища у навчально-виховному 

просторі класичного університету здійснювався також і на кураторських 

годинах. Так, низка кураторських годин була присвячена формуванню в 

студентів вмінь планувати кар'єру, визначати життєві цілі і пріоритети, 

розвивати необхідні для цього особистісні якості. У межах цієї тематики були 

проведені, наприклад, вправи „Підготовка до презентації життєвих та 

професійних планів”, „Визначення системи й умов саморозвитку”, „Цінності 

та цілі”.  

Вправа „Підготовка до презентації життєвих та професійних планів” [78, 

с. 102] сприяла чіткості визначення професійних пріоритетів і формулюванню 

життєвих цілей. Студенти повинні були сформулювати і визначити власний 
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рівень цілеспрямованості та зацікавленості щодо кожного з пунктів 

планування кар’єри:  

1) головна мета (ким я хочу стати, чого хочу досягти, яким хочу бути); 

2) ланцюжок ближніх і дальніх цілей; 

3) засоби і шляхи досягнення ближніх цілей; 

4) зовнішні умови досягнення цілей; 

5) внутрішні умови досягнення цілей; 

6) резервні варіанти і шляхи їх досягнення. 

У процесі аналізу сформульованих положень студенти відповідали на 

наступні запитання: „Яким чином кар’єра залежить від особистості?”, 

„Проаналізуйте приклади своїх знайомих”, „Якими Ви бачите себе через 10, 

20, 30 років?”, „На що Ви витратите найближчі 5 років життя?” і т. ін. 

Метою виконання вправи „Визначення системи й умов саморозвитку” 

[157, с. 261] було з’ясування та усвідомлення можливості досягнення цілей, 

оптимальної кількості дій і необхідних для цього засобів. Студентам 

пропонувалися наступні завдання: вгорі аркушу паперу записати мету (тобто 

мету розвитку чи усунення яких саме якостей вони хочуть досягти); розділити 

аркуш на три стовпчики: „Що мені потрібно зробити”, „Необхідні мені 

засоби”, „Порядок виконання”; обміркувати усі кроки, які необхідно зробити 

для досягнення цілей. Потім навпроти кожної дії, яку необхідно виконати, 

перерахувати всі необхідні засоби, записуючи їх у другий стовпчик „Необхідні 

засоби”. У третьому стовпчику „Порядок виконання” послідовно 

пронумерувати дії, перераховані в першому стовпчику. Потім відбувалося 

обговорення, у процесі якого студенти розглядали висунути якості, які вони 

намагатимуться розвинути у процесі саморозвитку, аргументували порядок 

нумерації своїх дій, спрямованих на виконання мети. 

Вправа „Цінності та цілі” була спрямована на формування в студентів 

життєтворчих цінностей. На першому етапі куратор підводив студентів до 

усвідомлення того, що найвищою цінністю людини є життя, кожен з нас є 

господарем власного життя. Для того, щоб досягти чогось в житті, потрібно 
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чітко знати, що Ви хочете, бачити мету і виставляти цілі. На другому етапі 

куратор пропонував студентам розділити аркуш паперу на три частини. У 

першій колонці „Цінності” слід було написати три найважливіші цінності у 

вашому житті (наприклад, життя, дружба, кохання, навчання, родина, здоров’я 

тощо). В наступній „Цілі в житті” – визначити мету в житті, що відповідає 

цінності, в третій „Критерії життєвого успіху” – що конкретно засвідчить те, 

що ціль досягнута. Куратор пояснив студентам, що ціль (мета) – це уявний 

образ наслідків діяльності, який може бути досягнутим завдяки певним діям, а 

критерії– ознака, на основі якої проводиться оцінка. Після виконання завдання 

куратор підвив учасників до усвідомлення того, що цілі спираються на 

ціннісні орієнтації людини, а головна ознака свідомого входження в 

самостійне життя – сформовані цінності, свідоме прийняття рішення та 

наявність цілей в житті людини. Адже цілі визначають і стратегію, і поведінку 

людини. Наприкінці куратор дав пораду студентам у вільний час поміркувати, 

що конкретно кожний з них буде робити для досягнення своєї цілі, які кроки 

для цього необхідні, рекомендував записати їх, визначити час, за який людина 

планує дійти до мети, ознаки, за якими вона судитиме про свій успіх. 

У процесі впровадження першої педагогічної умови була задіяна також 

така форма навчання, як самостійна робота студентів. І. Шимко [319] 

самостійною вважає діяльність, у ході виконання якої студенти проявляють 

максимум активності, творчості, самостійного мислення, ініціативи. 

П. Підкасистий визначає самостійну роботу у вищій школі як специфічний 

педагогічний засіб організації та управління самостійної діяльністю у 

навчальному процесі, що з одного боку, є навчальним завданням, тобто 

об’єктом діяльності студента, запропонованим викладачем, а з іншого – 

формою виявлення певного способу діяльності з виконання відповідного 

навчального завдання, а саме способом діяльності людини або для отримання 

абсолютно нового, раніше йому невідомого, знання, або з упорядкування, 

поглиблення вже отриманих знань [206].  
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На думку Б. Степанішина, самостійна робота – це найскладніша 

розумова і рухова діяльність, заснована на самостійному розв'язуванні 

навчальних задач шляхом застосування відомих способів і пошуку нових 

[281]. Самостійна робота як провідна форма навчальної діяльності студента, за 

твердженням С. Пакуліної, здійснюється у єдності пізнавальної мотивації, 

пристосування до нового знання через рефлексію і включає у себе наступні 

характеристики: проблемність, активність, вольове зусилля [198]. Вибір нами 

самостійної роботи як одного з засобів створення життєтворчого середовища у 

класичному університеті обумовлений тим, що вона розвиває у студентів 

ініціативу, наполегливість у досягненні мети, формує вміння аналізувати 

факти та явища, сприяє самостійному мисленню, виступає провідним засобом 

перетворення отриманих знань в уміння та навички.  

Так, у якості завдання для самостійної роботи у процесі викладання 

дисципліни „Філософія” за темою „Свобода та відповідальність особистості” 

студентам пропонувалася вправа „Приймаю відповідальність на себе”, метою 

виконання якої було сприяння усвідомленню майбутніми вчителями своєї 

відповідальності за події, що відбуваються з кожним з них у житті. Студентам 

потрібно було проаналізувати, за що вони відповідають у своєму житті (за 

себе, за свою долю і своє життя) та записати це у таблиці, розподіливши 

відповіді у двох колонках: „Відповідаю повною достатньою мірою” та 

„Відповідаю недостатньою мірою”. Потім їм пропонувалося скласти список 

того, за що вони у своєму житті не беруть  відповідальність, але усвідомлюють 

необхідність у цьому. У ході перевірки виконання вправи на практичному 

занятті відбувалося обговорення, у процесі якого студентам були поставлені 

наступні запитання: „Які труднощі виникли у вас під час виконання вправи?”, 

„Яка причина того, що ви за дещо відповідаєте недостатньо?”, „Як ви 

оцінюєте свою відповідальність порівняно з одногрупниками?”, „Як бути зі 

списком того, за що ви не відповідаєте у своєму житті, хоча усвідомлюєте 

необхідність у цьому?”, „Які зміни відбулися у вас після виконання вправи?”. 
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Значний вплив на формування життєтворчих орієнтацій студентів, за 

їхнім зізнанням, зробило виконання самостійного завдання з педагогіки 

„Особистий контракт-зобов'язання із собою”. За мету завдання ми ставили 

формулювання студентами реальних зобов'язань, цілей та подальших кроків 

особистісного і професійного зростання. Студентам пропонувалося укласти 

контракт із самим собою, сформулювавши особисті зобов'язання із 

самовдосконалення і визначивши плани з реалізації власного життєвого 

сценарію. У якості основи для міркувань студенти отримали „Проект 

особистого контракту-зобов’язання”, до якого вони повинні були додати 

відповідну інформацію чи запропонувати своє бачення цієї проблеми. Так, 

наприклад, студенти мали продовжити фрази „Моїм девізом у житті є …”, „Я 

дуже хочу рости і розвиватися. Моїми досягненнями є…”, „Я хочу йти далі до 

нових цілей …”, „На шляху до мети у мене можуть виникати труднощі, 

перешкоди, які я успішно подолаю: …”, „Я програмую себе в тому, що:… а) 

життя – це мить, яку варто повністю й гідно прожити; б) потрібно бути 

уважним і толерантним до оточуючих; в)  …” тощо.  

Перевірка виконаного самостійного завдання відбувалася у вигляді 

дискусійного обговорення перспективних цілей і конкретних кроків, які 

студенти мають намір зробити для їх здійснення. Студенти ставили один 

одному запитання, конкретизували цілі, допомагали з визначення кроків з їх 

досягнення. У підсумку викладач нагадав, що для „виконання контракту” 

потрібен постійний контроль з боку свідомості за почуттями, розумом 

(думками) і тілом (здорова їжа, сон, фізичне навантаження тощо) і побажав 

успішного досягнення життєвих цілей. 

У процесі викладання дисципліни „Іноземна мова” нами активно 

використовувався такий метод самостійної роботи студентів, як веб-квест. 

Веб-квест (WebQuest) („інтернет-пошук”), заснований на проектному методі, є 

своєрідним міні-проектом, головне завдання якого полягає у пошуку 

інформації в Інтернеті. Т. Марч визначає веб-квест як побудовану за типом 

опор навчальну структуру, що використовує посилання на істотно важливі 
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ресурси в Інтернеті і автентичні завдання з метою мотивації учнів до 

дослідження певної проблеми з неоднозначним рішенням, розвиваючи тим 

самим їхні уміння працювати як індивідуально, так і в групі (на 

завершальному етапі), вести  пошук інформації і перетворювати її  у більш 

складне знання (розуміння) [353]. П. Сисоєв і М. Євстігнєєв вважають веб-

квест сценарієм організації проектної діяльності студентів з будь-якої теми 

[287, с.74]. 

Спираючись на розуміння технології веб-квесту Я. Биховським як 

цілеспрямовано створеного викладачем сайту (сторінки) для реалізації 

поставленої навчальної мети і органічної сукупності кроків, що ведуть до 

досягнення запланованого викладачем результату [40], та думку 

Ю. Романцової, яка розглядає веб-квест як заздалегідь продуману стратегію 

дій студентів з використанням інтернет-ресурсів, алгоритм виконання 

проекту, доповіді і зазначає, що він є не тільки творчим продуктом викладача, 

але й засобом контролю діяльності студентів [239], нами були розроблені та 

застосовані завдання з використанням технології веб-квесту за темами „Life 

and professional code of a teacher” („Життєвий і професійний кодекс педагога”), 

„Real and imagined values of life” („Справжні та уявні життєві цінності”), „The 

script of my life” („Сценарій мого життя”).   

Розуміючи веб-квест як проектне завдання, у якому студент отримує 

усю інформацію, необхідну для вирішення поставленої проблеми, з інтернет-

ресурсів, при його створенні ми виходили з необхідності забезпечення чіткої 

структури цього пошукового завдання, покрокових інструкцій для виконання 

кожного його етапу, опису того, які результати студенти повинні отримати у 

кінці кожного етапу. На вступному етапі (introduction) студентам 

обґрунтовувалася актуальність обраної тематики, надавалися основна 

інформація, ключові поняття, описувався сценарій квесту, план роботи. На 

другому етапі „Завдання” (tasks) формулювалась мета, проблемна задача та 

шляхи її вирішення, визначався підсумковий результат самостійної роботи та 

його форми (виступ на семінарі, створення слайд-шоу, презентації, 
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фоторепортажу, написання есе, розробка життєвого проекту тощо). 

Викладачем надавався список заздалегідь відібраних і проаналізованих 

аутентичних англомовних інтернет-ресурсів, котрими студенти могли 

користуватися у пошуку інформації. У межах третього етапу (process) 

студенти виконували конкретні вправи, проводили дослідницьку роботу і 

поступово підходили до результату. На етапі оцінювання (еvaluation) студенти 

мали можливість самі дати оцінку своїй роботі, спираючись на представлені 

критерії оцінки проекту і подані певні бали, та отримати оцінку від викладача. 

Важливим етапом роботи є також висновок, у якому підсумовувався досвід, 

отриманий учасниками при виконанні самостійної роботи над веб-квестом. 

Обговорення результатів роботи над веб-квестами проводилося на заняттях у 

вигляді конференції, де студенти мали можливість продемонструвати власний 

практичний доробок.  

Отже, застосовані нами педагогічні методи, технології та заходи, 

спрямовані на створення у класичному університеті життєтворчого 

середовища як засобу реалізації життєвої компетентності майбутніх вчителів, 

сприяли досягненню ефективності у спрямуванні студентів експериментальної 

групи на активність у будуванні майбутнього життєвого сценарію, пошуку 

інформації про варіанти підвищення його успішності, а також саморозвитку, 

саморегуляції майбутніх вчителів, формуванню в них мотивації до 

самореалізації у професії, соціумі та власному житті, набуттю вміння 

самостійно й усвідомлено визначати життєві орієнтири, що, у свою чергу, 

виявилося визначальним для формування мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного та регулятивного компонентів життєвої компетентності 

майбутніх учителів.  

Реалізація другої педагогічної умови – спрямування студентів на 

усвідомлення ризиків і стереотипів учительської професії – відбувалася 

здебільшого у процесі педагогічної практики студентів, що є однією з 

основних форм професійного становлення майбутнього вчителя і дає змогу 

синтезувати теоретичні знання та практичний досвід.  
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Педагогічна практика має на меті навчити студентів творчо 

застосовувати у педагогічній діяльності науково-теоретичні знання та 

практичні навички, отримані при вивченні психолого-педагогічних і 

спеціальних дисциплін, сприяти розвитку у майбутніх учителів стійкого 

інтересу до професійної діяльності [261]. Як зазначають науковці, педагогічна 

практика виступає органічною складовою єдиного навчально-виховного 

процесу, психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутнього 

вчителя, пов'язуючи теоретичне навчання студента у виші з його майбутньою 

самостійною роботою в школі [204].  

Специфікою практичної діяльності студентів є те, що в ній у більшій 

мірі (порівняно з навчально-пізнавальною) здійснюється ідентифікація з 

професійною діяльністю вчителя, практика проводиться в умовах,  адекватних 

умовам майбутньої самостійної педагогічної діяльності [314]. У процесі 

педагогічної практики студентам створюються умови, максимально наближені 

до реальних умов їхньої майбутньої самостійної педагогічної діяльності у 

школі. Реалізація у ході педагогічної практики сприятливих для формування 

основ професійної майстерності вчителя чинників надає можливість 

майбутнім вчителям певною мірою осмислити педагогічні явища і факти, 

закономірності і принципи навчання і виховання, оволодіти професійними 

уміннями, досвідом практичної діяльності. 

Теоретичне обґрунтування необхідності розуміння майбутніми 

вчителями ризиків і стереотипів учительської професії, здійснене у пункті 1.3 

нашого дослідження, довело актуальність потреби ознайомлення й 

усвідомлення студентами різного роду екстремальних ситуацій, що можуть 

виникнути під час здійснення їхньої професійної діяльності, набуття вмінь 

щодо адекватного реагування на них, вдосконалення знань і вмінь студентів у 

сфері здоров'язбереження, та, у підсумку, розвиток таких якостей, як 

життєстійкість та життєтворчість. 

До експерименту були залучені шкільні психологи, які провели зі 

студентами тренінгові заняття, присвячені поведінці педагога у типових і 
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нетипових ситуаціях, що виникають у процесі педагогічної діяльності. Для 

цього була використана, наприклад, запропонована А. Минбаевою та 

І. Курмановою [177] методика „різнокольорових окулярів”, метою якої було 

усвідомлення і руйнування стереотипів у професійній діяльності. Шкільний 

психолог мав набір окулярів різного кольору і форми (рожеві окуляри, чорні 

окуляри, „окуляри-зебра”, „окуляри-зірочки”, старовинні окуляри-пенсне, 

підводні окуляри, окуляри з товстою лінзою тощо). У вступному слові він 

зазначав, що окуляри допомагають нам дивитися на світ, але кожен з нас 

носить й уявні окуляри. „Хтось часто дивиться на світ крізь „рожеві окуляри”, 

і тоді світ набуває наївних рожевих відтінків, хтось надає перевагу чорним 

окулярам, і тоді від світу віє песимізмом і безвихіддю. Хтось дивиться на світ 

крізь суб'єктивні окуляри свого особистого сприйняття і не помічає очевидних 

речей, а хтось намагається дивитися крізь об'єктивні окуляри і розглядати 

об'єкти і ситуації з різних сторін. Хтось „придбав” для себе окуляри 

ультрасучасні, щоб не відстати від часу, а хтось віддає перевагу старовинним 

окулярам в роговій оправі. На смак і колір товаришів немає, але кожен педагог 

повинен мати в своєму арсеналі окуляри різноманітних форм, кольорів і 

призначень і завжди вміти користуватися ними відповідно до ситуації, щоб 

бачити світ у всіх його відтінках. Це найкращий профілактичний засіб від 

педагогічних стереотипів”. Потім психолог оголошував групі певну проблему 

для обговорення і пропонував обрати ті чи інші окуляри. Одягаючи окуляри 

певного кольору і форми, учасник повинен був обговорювати проблему 

відповідно до обраних окулярів. Надівши рожеві окуляри учасник повинен був 

розглядати проблему у „рожевих відтінках”, тобто тільки з позитивного, 

оптимістичного боку. Чорні окуляри вимагали бачення проблеми тільки з 

негативного, песимістичного боку. „Окуляри-зебра” змушували їх власника 

розглядати  проблему тільки з вигідного для себе боку без можливості бачити 

очевидні речі. „Окуляри-зірочки” символізували інноваційну точку зору, 

незвичайне, неординарне рішення проблеми, яскраву фантазію. Старовинні 

окуляри-пенсне передбачали рішення проблеми вже за наявним шаблоном, 
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еталоном. Підводні окуляри представляли суб’єктивний погляд, особисте 

сприйняття проблеми, навіть ігнорування очевидних речей. Окуляри з 

товстою лінзою вимагали від власника розгляд проблеми в перебільшеному 

вигляді. Звичайні окуляри представляли об’єктивну точку зору, передбачали 

розгляд проблеми з різних сторін. Після закінчення обговорення відбувалася 

рефлексія, у ході якої учасники доходили висновку, що в певній життєвій 

ситуації необхідно міняти „уявні окуляри”, а не носити постійно одні й ті ж – 

звичні. 

З метою набуття вміння обирати конструктивні шляхи вирішення 

складних педагогічних ситуацій на заняттях, організованих для студентів 

експериментальної групи шкільними психологами під час проходження 

педагогічної практики було здійснене рольове розігрування ексквізитних 

ситуацій (ситуацій утруднення, виключних ситуацій). Проблема пошуку 

позитивного вирішення ексквізитної ситуації, що може виникнути у процесі 

педагогічного спілкування, докладно розглядається у роботі Е. Кіршбаума та 

А. Єремеєвої [132], які виділяють шість типів поведінки педагога у 

конфліктній ситуації: репресивні заходи, ігнорування конфлікту, рольовий 

вплив, стимул до власних змін, з’ясування мотивів, рефлексія. Під час міні-

лекції, що передувала розігруванню ситуацій, шкільні психологи знайомили 

студентів з типовою поведінкою педагога у конфлікті та можливими 

способами його вирішення, усунення причини, що викликає розбіжності чи 

невдоволення однієї із сторін.  

Процес розігрування ситуацій відбувався наступним чином. Учасники 

ділилися на „вчителів” і „учнів”. „Учителі” виходили з класу, а „учні” 

отримували завдання у відповідності з ситуацією. Потім „Учителі” заходили в 

клас і відбувалося розігрування конфліктної педагогічної ситуації. Для 

інсценування були запропоновані, наприклад, наступні ситуації: 

• ситуація 1: „Учень”, який регулярно спізнюється на перший урок, 

входить у клас через 15 хвилин після початку уроку, коли „учитель” пояснює 

новий матеріал; 
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• ситуація 2: „Учитель” пояснює новий матеріал. Один з „учнів” 

ставить запитання, але відповідь „учителя” його явно не задовольняє. Він 

іронічно посміхається й говорить: „Ви не знаєте елементарних речей зі свого 

предмету. Мені на ваших уроках робити нічого”. Встає й виходить із класу; 

• ситуація 3: „Учитель” заходить до класу, у бачить, що його стілець 

сильно забруднений крейдою;  

• ситуація 4: „Учитель” пояснює нову тему, в той час  „учень” дістає із 

сумки кошеня, весь клас сміється, урок зупиняється; 

• ситуація 5: „Учитель” опитує „учня” біля дошки та помічає, що інший 

„учень”, навмисне розгойдується на стільці, привертаючи увагу усього класу. 

Ще один  „учень” наслідує його приклад. 

Після інсценування відбувся розбір ситуацій, у процесі якого  учасники 

відповідали на такі питання: „Як Ви почувалися у своїй ролі?”, „Які прийоми 

Ви використали для встановлення контакту?”, „Яку мету Ви ставили перед 

собою, вирішуючи конфліктну ситуацію?”, „Чи досягли Ви поставленої 

мети?”, „Як змінилися Ваші почуття?”, „Наскільки Ваша роль відповідає 

Вашій поведінці в житті?”, „Чи можете Ви назвати прийоми, завдяки яким 

удалося вирішити ситуацію?”. 

До життєвої компетентності окрім іншого, відносяться здатність 

обирати адекватні та ефективні способи розв’язання життєвих проблем; 

знання своїх особистих якостей, своїх переваг і недоліків; здатність до 

самовдосконалення та самозмін. Зважаючи на те, що розвиток життєвої 

компетентності особистості значною мірою залежить від її „само” 

(самосвідомості, самовиховання, самоздійснення, самопізнання тощо), 

особливе значення надавалося формуванню в майбутніх вчителів навичок 

рефлексії, навчанню здійснення самоаналізу, самокорекції власного, у тому 

числі педагогічного, досвіду. Навчання рефлексії створювало передумови для 

розвитку у майбутніх вчителів здібності до бачення свого образу професійного 

буття, до урахування розмаїття підходів, альтернатив. З метою набуття 

майбутніми вчителями вмінь саморегуляції для успішного попередження 
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професійного вигоряння в майбутній педагогічній діяльності та зниженню 

ризиків, пов’язаних з професією вчителя, шкільними психологами було 

проведене заняття, спрямоване на ознайомлення майбутніх вчителів з 

технікою аутогенного тренування, у результаті використання якої виникає 

стан релаксації, тобто концентрації на конкретних відчуттях, відбувається 

зняття напруги та хвилювання, з такими прийомами саморегуляції психічних 

станів, як відключення-переключення, самонавіювання спокою й витримки, 

самозаспокоєння, самонакази, спрямовані на придушення роздратованості, 

актуалізація сюжетних уявлень (спогадів) і образів чогось гарного, що має 

відбутися найближчим часом, регуляція подиху й контроль стану голосом 

тощо. 

На семінарах, організованих керівниками педагогічної практики з метою 

підведення її підсумків, було здійснено обговорення досвіду, що був 

отриманий майбутніми вчителями. Керівниками практики також 

порушувалися питання існування стереотипів у професії вчителя, можливих 

ризиків педагогічної діяльності для фізичного і психічного здоров’я людини, 

питання необхідності вмінь вирішення конфліктних ситуації у процесі 

педагогічної діяльності. Так, зі студентами була проведена дискусія 

„Педагогічні стереотипи: помічники чи вороги?”. Студенти обговорювали 

ситуації, у яких педагогічні стереотипи можуть допомогти вчителеві, а у яких 

призводять до помилки. Також була проведена бесіда на тему „Професійне 

зростання вчителя”, де були розглянуті питання виявлення особистісних і 

професійних утруднень в педагогічній діяльності; розвитку професійно-

педагогічної культури вчителя, розвитку професіоналізму вчителя та 

запобігання професійному вигорянню; особливості професійного зростання і 

забезпечення успішності професійної діяльності вчителя. 

У ході підсумкового семінару студентам експериментальної групи з 

метою підвищення самооцінки, сприяння формуванню ситуації успіху, 

позитивної концепції „Я - професіонал” була запропонована низка завдань 

(„Професійне „Я” в променях сонця”, „Шукаємо секрет”, „Повчання іншим”, 
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„Що означає поняття „професіоналізм”?” тощо). Наприклад, вправа 

„Професійне „Я” в променях сонця” (адаптація вправи І. Орлової [194, с. 67]) 

передбачала наступні дії студентів: на окремому аркуші намалювати сонце, як 

це роблять діти, в колі написати своє ім’я та намалювати себе як 

професіонала. Біля кожного променю необхідно було написати щось схвальне 

про себе з професійної точки зору. Якості могли бути як позитивними, так і 

негативними, але завдання полягало в тому, щоб написати про себе якомога 

краще. Вправа „Шукаємо секрет” була покликана сприяти усвідомленню й 

переживанню власного професійного „Я”, пошуку в собі прихованих 

можливостей через опанування ситуацій, які давали можливість поглянути на 

себе з боку. Студенти ділилися на дві команди, одна показувала вчителя з 

негативними особистісними якостями, а інша – з позитивними. Далі 

проводилося обговорення таких питань: „Які негативні якості було 

найскладніше показувати?”, „Які переживання при цьому у Вас виникали?”, 

„Як Ви вважаєте, як почуватимуть себе учні поряд із таким учителем?”, „Які 

позитивні якості описувати найприємніше?”, „Як Ви вважаєте, як почуваються 

учні з хорошим вчителем?”. Метою виконання вправи „Повчання іншим” було 

скласти тезисну промову, здатну переконати іншого учасника групи, що він 

зможе впоратися із завданням та досягти успіху. У процесі проведення 

мозкового штурму „Що означає поняття „професіоналізм”?” проводилося 

обговорення зі студентами суті поняття „професіоналізм педагога”. Майбутні 

вчителя давали характеристику педагогові-професіоналу. Для цього кожен 

писав слово „професіоналізм” та до кожної літери даного слова добирав 

поняття. Наприклад: п – працелюбний; р – розумний; о – оптиміст; ф – фанат 

своєї справи; е – енергійний; с – самодостатній; і – інтелектуал; о – 

організатор; н – науковець; а – активний; л – любить дітей. 

На підсумковому семінарі студенти, які входили до експериментальної 

групи, разом з керівниками педагогічної практики складали портрет 

успішного й неуспішного вчителя. При цьому зачитувалися описання 

поведінки успішних і неуспішних людей за Є. Климовим [133]. Виконання 
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цього завдання сприяло розвитку в майбутніх вчителів уявлення про вплив 

успішності й неуспішності на професійне зростання, самопочуття, взаємини з 

іншими суб’єктами педагогічного процесу, розвивало потребу в здійсненні 

успішної діяльності. Програвання ситуації досягнення професійного успіху, 

„вживання” в образ успішного фахівця, тимчасове привнесення у свій 

внутрішній світ емоцій і переживань, накладення на свій дійсний стан стану 

успішності стимулювало прагнення до успішності в педагогічній діяльності і 

загалом у житті. 

Також було здійснено вивчення студентами класифікації мотивів за 

П. Шавиром [317], що дало їм можливість визначити природу власних мотивів 

вибору педагогічної професії. Активно обговорювалися питання про 

можливості, які надає педагогічна професія для розвитку особистості; про 

соціальну значущість праці вчителя. 

Отже, ознайомлення студентів експериментальної групи з різного роду 

ситуаціями, що можуть виникнути під час здійснення їхньої професійної 

діяльності, набуття знань і вмінь студентів у сфері здоров'язбереження, 

розвиток їхньої життєстійкості, вмінь саморегуляції для успішного 

попередження професійного вигоряння, що відбувалося у процесі 

проходження майбутніми викладачами педагогічної практики та підведення її 

підсумків, у результаті, безумовно, сприяло усвідомленню майбутніми 

вчителями ризиків і стереотипів учительської професії. Підсумовуючи, 

зазначимо, що впровадження другої педагогічної умови визначило 

формування діяльнісно-поведінкового компоненту життєвої компетентності 

майбутнього вчителя. 

Здійснення третьої педагогічної умови – набуття життєвого досвіду 

на основі взаємодії зі значущими особистостями на етапі навчання студентів 

– було спрямоване на формування в майбутніх вчителів життєвих цінностей та 

орієнтирів, уміння самостійно вирішувати життєві і професійні питання та 

використовувати досвід інших, творчо підходити до використання у 

професійній діяльності і житті отриманих знань.  
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Ефективним способом реалізації цієї педагогічної умови вважаємо 

організацію позааудиторних виховних заходів (у межах кураторської години – 

2 рази на місяць). Одним із таких дієвих заходів був цикл зустрічей „Жива 

бібліотека”.  

Використання „живої бібліотеки” було вперше запропоноване в 1993 р. 

п’ятьма датчанами, які проводили зустрічі з людьми – „книгами” в мережі 

різних фестивалів та конкурсів. Спочатку заходи в межах зустрічей носили 

назву Living Library. Зараз „Жива бібліотека” є міжнародним проектом, що 

підтримується радою Європи. В проекті беруть участь більш ніж 200 країн 

[196]. В основі методології „Живої бібліотеки” лежить подолання стереотипів, 

упереджень. „Живі книги” – це люди, які готові поділитися своїм досвідом і 

здатні щиро відповідати на запитання. „Читачем” бібліотеки може стати 

кожен, хто бажає поглянути на світ очима іншої людини і спробувати 

зрозуміти його. За результатами дослідження А. Рижкової, після „прочитання” 

таких книг у читачів з’являється бажання та стимул досягати висот у 

професійній діяльності та житті [234].  

 У межах реалізації педагогічних умов нашого дослідження у якості 

„живих книг” на кураторські години були запрошені успішні у житті і кар’єрі 

люди, які були здатні поділитися своїм життєвим досвідом, шляхом 

досягнення успіху, передати практичні знання та навички ведення своєї 

діяльності студентам. Завдяки „живій бібліотеці” студенти мали можливість 

поспілкуватися з тими, з ким у звичайному житті могли б особисто ніколи не 

зустрітися. Так, були запрошені депутат міської ради, начальник відділу 

нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради, 

директор Харківської спеціалізованої школи № 134, заслужені вчителі 

України, успішні підприємці тощо. 

Підсумковим заходом, що виявився дієвим способом формування в 

студентів вмінь проектування свого майбутнього життєвого і професійного 

шляху стало використання у процесі впровадження третьої педагогічної умови 

методу форсайт. Форсайт у перекладі з англійської (foresight) – „погляд у 
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майбутнє”. Результатом форсайта є підвищення конкурентоспроможності, 

рівня готовності до майбутнього, розуміння варіантів розвитку подій, 

розуміння зони докладання зусиль, залученість майбутніх вчителів до 

комунікації.  

Сучасні науковці позиціонують форсайт як метод та технологію, що 

здатна спрогнозувати майбутнє, „побачити” його альтернативні форми, із яких 

можна обрати найбільш прийнятну для себе модель [55; 273]. Метод форсайт є 

активним прогнозом майбутнього, оскільки інструменти його реалізації 

дозволяють не передбачати проблеми майбутнього, а ставити мету у вигляді 

бажаного результату та визначати необхідні справжні стани, активізація яких 

наближує цей результат [230]. Тобто, метою форсайту є не тільки визначення 

можливого майбутнього, але й створення бажаного майбутнього, визначення 

стратегій його досягнення. Мова йде про плани на майбутнє, причому 

„робочі” плани, що неодмінно будуть реалізовані.  

Форсайт-проектування сьогодні є одним з найбільш ефективних методів 

визначення приорітетних життєвих перспектив. Основні принципи форсайта 

наступні: майбутнє створюється, воно залежить від зусиль, що докладаються; 

майбутнє варіативно, воно не випливає з минулого, а залежить від рішень, що 

будуть прийняті учасниками; майбутнє неможливо спрогнозувати чи 

передбачити, треба бути до нього готовим [245]. 

Форсайт як інструмент – це методологія організації процесу, 

спрямованого на створення спільного в учасників бачення майбутнього, яке 

прагнуть підтримати всі зацікавлені сторони своїми сьогоднішніми діями. Ця 

методологія пов’язана не з пророкуванням майбутнього, а з його 

формуванням. Методологія форсайта увібрала в себе десятки традиційних і 

досить нових експертних методів, які здебільшого використовуються у різних 

комбінаціях, наприклад, експертні панелі, метод Дельфі, SWOT-аналіз, 

мозковий штурм, побудова сценаріїв, технологічні дорожні карти, дерева 

релевантності, аналіз взаємовпливу тощо.  
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Основою для оцінки варіантів майбутнього у форсайті є експертні 

оцінки. У ситуаціях боротьби варіантів майбутнього у межах конкретного 

форсайту важливими є кількість експертів, які схильні вибирати один із цих 

варіантів, а також їхнє уміння доказовості особистої думки, тому, як 

стверджує О. Резван, організація форсайту має відбуватись в умовах 

залучення якомога більшої кількості експертних оцінок [230].  

У якості прикладу застосування методу форсайта наведемо низку 

лекцій-бесід, проведених під час кураторських годин, де у якості експертів 

були запрошені видатні науковці й педагоги університету, результатом якої 

стало складання студентами експериментальної групи „дорожньої карти 

майбутнього життя”. Слід зазначити що, на відміну від ясного „маршруту”, 

який розробляється в рамках лінійного сценарного прогнозування, форсайт 

спрямований саме на отримання „дорожньої карти”. Визначивши, куди вони в 

підсумку хочуть потрапити (у сенсі майбутнього) студенти можуть рухатися 

різними „маршрутами” і карта у цьому допоможе. З „картою” вони можуть 

постійно коригувати свій шлях, використовуючи різні маневри, а тільки так і 

можна просунутися вперед в сучасному наддинамічному і нестабільному 

соціальному просторі, де діють багато незалежних гравців. У ситуації 

„жорстко заданого маршруту” вони такої можливості не матимуть. 

Метод форсайт реалізовувався нами упродовж шести етапів. На 

першому відбувалося точне визначення цілей дослідження. На другому до 

процесу формулювання завдань дослідження були залучені експерти та різні 

зацікавлені сторони. Потім відбувалося визначення зон відповідальності і 

повноважень виконавців, орієнтація на практичне застосування результатів 

дослідження,  розробка плану реалізації результатів дослідження на ранніх 

його етапах, оперативне поширення інформації про хід дослідження та його 

завдання. Останнім етапом було стимулювання виконання студентами 

отриманих рекомендацій. 

Традиційно ми живемо у ситуації, коли майбутнє абстрактно. Майбутне 

повинно бути зрозумілим, очевидним, цікавим, тобто близьким і конкретним. 
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Щоб конкретизувати своє майбутнє, наповнити його змістом, сенсом, 

творчістю, необхідно, щоб своє майбутнє кожен створив сам. Форсайт дає 

можливість набути впевненості у своєму майбутньому і стати відповідальним 

за своє сьогодення шляхом використання спеціальних правил: учасникам 

пропонується переміститися у своє бажане майбутнє, відповісти на питання, 

повернутися у теперішній час, проаналізувати відповіді з майбутнього, що є 

стимулом для самоорганізації свого життя тут і зараз.  

Зазначимо, що впровадження третьої педагогічної умови є найбільш 

вагомим для формування регулятивного та мотиваційно-ціннісного 

компонентів життєвої компетентності майбутніх учителів. 

Отже, відповідно до мети й завдань дослідження нами впроваджено 

педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх вчителів у 

класичному університеті. Упровадження визначених педагогічних умов 

здійснювалося під час професійної підготовки студентів, проходження ними 

педагогічної практики та їхньої участі в позааудиторних заходах. 

Спостереження за діяльністю викладачів та студентів дозволило зробити 

висновок про доцільність упровадження обґрунтованих педагогічних умов у 

процес професійної підготовки майбутніх вчителів. Результати 

експериментально-дослідної перевірки ефективності результатів дослідно-

експериментальної роботи представлені в наступному підрозділі. 

 

2.3. Аналіз ефективності результатів дослідно-експериментальної 

роботи 

У цьому підрозділі нами репрезентовано результати впровадження 

педагогічних умов формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки у класичному університеті, реалізація яких 

відбувалася під час формувального експерименту, що висвітлено вище 

(п.п. 2.2). 

Учасниками формувального етапу дослідження, що здійснювався 

протягом 2014–2016 років, стали 218 студентів І–ІV курсів, які навчаються у 
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галузі знань 09 „Біологія” за спеціальністю 091 „Біологія” та у галузі знань 10 

„Природничі науки” за спеціальностями 102 „Хімія”, 106 „Географія” на 

біологічному, хімічному факультетах та факультеті геології, географії, 

рекреації та туризму Харківського національного університету імені 

В.Н. Каразіна.  

Експериментальна група (ЕГ) загальною кількістю 110 осіб та 

контрольна група (КГ) загальною кількістю 108 осіб були сформовані з 

урахуванням необхідності несуттєвої відмінності таких контрольованих 

параметрів (вік, рівень успішності, життєвий досвід, соціальне походження 

тощо). 

Експериментально-дослідна робота передбачала послугування такою 

сукупністю методів: вивчення та аналіз філософської, психологічної та 

педагогічної літератури, документів, результатів діяльності студентів, 

викладачів; анкетування, спостереження, опитування, бесіди, дослідну роботу; 

методи аналізу, синтезу, абстрагування, моделювання, самоаналізу, експертної 

оцінки, педагогічного експерименту, кількісного та якісного аналізу оцінок та 

самооцінок; методи математичної статистики. Вважаємо за доцільне 

зазначити, що організація і розробка методів експериментального 

дослідження, відбір методів обробки отриманих даних здійснювалися з 

урахуванням наукових праць з методології та методики педагогічних 

досліджень (Е.Блосфельд [22], В. Горкавий [68], Д. Райгородський [216], 

В. Ядов [329]). 

Зазвичай у практиці педагогічних досліджень експериментальна й 

контрольна групи навчаються паралельно. Після завершення експерименту 

здійснюється порівняльно-зіставний аналіз отриманих результатів. Другий 

шлях організації експериментальної роботи у вищих навчальних закладах 

передбачає, що експериментальна група у процесі навчання йде за 

контрольною. За справедливим твердженням науковців [8; 22; 329], це дає 

змогу не порушувати природного ходу експерименту, оскільки він передбачає 

читання лекційних курсів у потоках, поділяти які на контрольну й 
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експериментальну групи не є можливим. Крім того, через це істотно 

зменшився б кількісний склад обох груп, що могло позначитися на 

достовірності отриманих результатів. Вважаємо за доцільне зазначити ще 

один факт. Ми зіштовхнулися з тим, що загальна кількість студентів у потоці 

становить до 60 осіб (дві групи). Тому було вирішено на факультеті, обраному 

для експерименту, вважати контрольною групою весь курс, на якому навчання 

студентів проводилося за традиційною, раніше прийнятою системою без 

інновацій, а експериментальною групою – курс, що йде за ним наступний за 

роком навчання, але з уведенням запропонованих нами інновацій.  

Контрольний етап педагогічного експерименту полягав у перевірці рівня 

сформованості життєвої компетентності через діагностику педагогічного 

процесу за допомогою визначених у п.2.1. методик діагностики. Аналіз 

ефективності експерименту відбувався за допомогою визначених у підрозділі 

2.1. критеріїв: потребового, знаннєво-творчого, операційного, рефлексивного. 

Моніторинг змін за кожним критерієм здійснювався за допомогою 

використання визначених у тому ж підрозділі методик. 

 Сформованість життєвої компетентності майбутніх вчителів за кожним 

критерієм представлено у табл. 2.10. 

Дані таблиці 2.10. засвідчують, що в експериментальній групі ЕГ 

кількість осіб, які виявляють високий рівень сформованості мотивації 

досягнення успіху у житті, збільшилася на 11,8 %, а кількість студентів з 

низьким рівнем зменшилась на 27,3 %. Разом з цим у контрольній групі таких 

значних змін не сталося: кількість студентів з високим рівнем сформованості 

мотивації досягнення успіху у житті збільшилася на 1,8 %, а з низьким – 

зменшилася на 4,6 %.  
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Таблиця 2.10 

Сформованість життєвої компетентності майбутніх вчителів 

Показники/ рівні КГ (108) ЕГ(110) 

До 

експ.  

Після 

експ. 

Приріст До 

експ.  

Після 

експ. 

Приріст 

Потребовий критерій 

Сформованість мотивації досягнення успіху у житті 

високий  23,2 25,05 +1,85/2 21,8 33,6 +11,8/13 

середній 37,0 39,78 +2,78/3 38,2 53,7 +15,5/17 

низький 39,8 35,17 -4,63/5 40,0 12,7 -27,3/30 

Сформованість свідомісті життя 

високий  29,6 32,4 +2,75/3 28,2 39,1 +10,9/12 

середній 39,8 42,6 +2,75/3 40,9 53,6 +12,7/14 

низький 30,6 25,0 -5,5/6 30,9 7,3 -23,6/26 

Знаннєво-творчий критерій 

Сформованість дієвості знань 

високий  28,7 31,5 +2,8/3 27,3 40,9 +13,6/15 

середній 35,2 40,7 +5,5/6 39,1 50,9 +11,8/13 

низький 36,1 27,8 -8,3/9 33,6 8,2 -25,4/28 

Сформованість креативності 

високий  25,0 26,8 +1,85/2 26,4 35,5 +9,1/10 

середній 45,6 47,5 +1,85/2 48,2 56,4 +8,2/9 

низький 29,4 25,7 -3,7/4 25,4 8,1 -17,3/19 

Операційний критерій 

Сформованість оамоорганізації діяльності 

високий  25,9 28,7 +2,8/3 26,4 35,5 +9,1/10 

середній 54,6 58,3 +3,7/4 50,9 59,1 +8,2/9 

низький 19,5 13,0 -6,5/7 22,7 5,4 -17,3/19 

Сформованість адаптивності 

високий  16,6 19,38 +2,78/3 20,9 28,2 +7,3/8 

середній 62,3 64,15 +1,85/2 60,0 66,4 +6,4/7 

низький 21,1 16,47 -4,63/5 19,1 5,4 -13,7/15 

Сформованість емпатійності 

високий  17,6 19,5 +1,9/2 20,9 29,1 +8,2/9 

середній 57,4 61,1 +3,7/4 56,4 63,7 +7,3/8 

низький 25,0 19,4 -5,6/6 22,7 7,2 -15,5/17 

Рефлексивний критерій 

Сформованість самоконтролю 

високий  27,8 29,7 +1,9/2 26,4 39,1 +12,7/14 

середній 39,8 43,5 +3,7/4 42,7 52,7 +10,0/11 

низький 32,4 26,8 -5,6/6 30,9 8,2 -22,7/25 

Сформованість рефлексії 

високий  19,5 22,28 +2,78/3 20,0 30,9 +10,9/12 

середній 44,4 49,03 +4,63/5 40,9 52,7 +11,8/13 

низький 36,1 28,69 -7,41/8 39,1 16,4 -22,7/25 
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Динаміку зрушень за потребовим критерієм за показником 

„сформованість мотивації досягнення успіху у житті” та за показником 

„сформованість свідомості життя”, представлено на рис. 2.1 та 2.2. 

відповідно.  

 

 

 

Рис. 2.1. Порівняльні гістограми змін потребового критерію (за 

показником „сформованість мотивації досягнення успіху у житті”) 

студентів ЕГ та КГ 

 

Аналіз динаміки сформованості свідомості життя майбутніх вчителів 

за потребовим критерієм визначив такі зміни, що відбулися після 

впровадження педагогічних умов: кількість студентів в ЕГ з високим рівнем 

збільшилась на 10,9 % , а кількість студентів, які виявили низький рівень – 

зменшилась на 23,6 %. У КГ відсоток високого рівня сформованості 

свідомості життя у студентів збільшився на 2,75 %, а відсоток студентів, що 

мають низький рівень зменшився на 5,5 %, що є суттєво меншим ніж 

відповідний показник  у групі ЕГ. Динаміка сформованості свідомості життя 

студентів ЕГ та КГ представлена на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Порівняльні гістограми змін потребового критерію (за 

показником „сформованість свідомості життя”) студентів ЕГ та КГ 

 

Позитивні зрушення, що відбулися у ході експериментального 

дослідження у потребовому критерії, стали результатом реалізації у 

навчальному процесі двох педагогічних умов. По-перше, це створення у 

класичному університеті життєтворчого середовища як засобу реалізації 

життєвої компетентності майбутніх вчителів, зокрема, забезпечення у 

навчально-виховному процесі сприятливих для формування життєтворчості 

особистості умов шляхом спрямування студентів на активність у будуванні 

свого життя, доведення значущості життєвої компетентності у професійній 

діяльності і життєвій самореалізації майбутніх вчителів, формування 

необхідних мотивів за допомогою поєднання традиційних та інноваційних 

педагогічних технологій: лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-консультація, 

техніка зворотного зв'язку, аналіз конкретних ситуацій тощо; інтерактивні 

методи (тренінги, навчальні ігри). По-друге, це набуття життєвого досвіду 

на основі взаємодії зі значущими особистостями на етапі навчання 

студентів, що передбачало формування в студентів життєтворчих цінностей, 

орієнтацію студентів на самовдосконалення завдяки усвідомлення досвіду 

людей – „живих книг”, що досягли життєвого і професійного успіху через 
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знайомство з ними, отримання інформації щодо їхнього шляху, до успіху у 

житті і професії.  

Подальша діагностика стану сформованості життєвої компетентності 

майбутніх вчителів відбувалася за знаннєво-творчим критерієм. Динаміка 

змін, що відбулися у знаннєво-творчому критерії виявила, що кількість 

студентів ЕГ, які мають високий рівень сформованості дієвості знань, 

підвищилась на 13,6 %, а кількість студентів цієї ж групи, рівень 

сформованості дієвості знань яких залишився на низькому рівні, зменшилась 

на 25,4 %, в той час як у студентів КГ динаміка високого та низького рівня 

сформованості дієвості знань стала відповідно 2,8 % та 8,3  %. Динаміка 

зазначених зрушень представлена на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Порівняльні гістограми змін знаннєво-творчого критерію (за 

показником „сформованість дієвості  знань”) студентів ЕГ та КГ 

 

За показником „сформованість креативності” кількість майбутніх 

вчителів з експериментальної групи (ЕГ), які виявляють високий рівень, 

збільшилась на 9,1 %, а студентів, чий рівень виявився низьким, стало на 

17,3 % менше. Водночас у студентів контрольної групі (КГ) динаміка зрушень 

за показником „сформованість креативності” виявилася наступною: кількість 
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студентів з високим показником креативності збільшилася на 1,8 %, а з 

низьким показником – зменшилася на 3,7 %. Зазначені зміни представлені на 

рис. 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Порівняльні гістограми змін знаннєво-творчого критерію (за 

показником „сформованість креативності”) студентів ЕГ та КГ 

 

Пояснення зрушень, що відбулися у стані сформованості знаннєво-

творчого критерію життєвої компетентності майбутніх учителів знаходимо у 

застосуванні педагогічної умови створення у класичному університеті 

життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої компетентності 

майбутніх учителів, а саме в активізації впровадження форм та засобів 

педагогічної діяльності, метою яких було надання студентам інформації, що 

мала за мету сформувати в них уявлення про варіанти розвитку життєвого 

сценарію, шляхи самореалізації у професії, соціумі, власному житті та 

розвиток в студентів творчого початку, таких життєво необхідних якостей, як 

активність, ініціативність, креативність.  

Дані, отримані у ході експерименту, виявили такі зміни за операційним 

критерієм.  
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Аналіз динаміки зрушень за показником „сформованість самоорганізації 

діяльності” виявив, що наприкінці експерименту кількість студентів 

експериментальної групи, які продемонстрували високий рівень 

сформованості самоорганізації діяльності, збільшився на 9,1% , водночас як 

кількість студентів з низьким рівнем зменшилася на 17,3 %. У той час 

студенти контрольної групи продемонстрували наступні результати: 

збільшення кількості студентів з високим рівнем сформованості 

самоорганізації діяльності 2,8% та зменшення з низьким рівнем на 6,5 %. 

Узагальнені дані за цим показником представлені на рис. 2.5.  

 

 

 

Рис. 2.5. Порівняльні гістограми змін операційного критерію (за 

показником „сформованість самоорганізації діяльності”)  

студентів ЕГ та КГ 

 

Зрушення за показником „сформованість адаптивності” операційного 

критерію виявили, що здатність до адаптивності студентів ЕГ підвищилась на 

7,3 %, а кількість студентів цієї ж групи з низьким рівнем адаптивності 

зменшилась на 13,7 %, в той час як у студентів КГ динаміка високого та 

низького рівня сформованості адаптивності стала відповідно 2,7 % та 4,6 %. 
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Динаміка змін за адаптивним показником студентів ЕГ та КГ представлена на 

рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Порівняльні гістограми змін операційного критерію (за 

показником „сформованість адаптивності”) студентів ЕГ та КГ 

 

Отримані у ході експерименту дані засвідчують, що в 

експериментальній групі ЕГ кількість осіб, які виявляють високий рівень 

сформованості емпатійності, збільшилася на 8,2 %, а кількість студентів з 

низьким рівнем зменшилась на 15,5 %. Водночас у контрольній групі КГ 

динаміка зрушень за показником „сформованість емпатійності” операційного 

критерію не стала вражаючою: зміни за цим показником визначено на рівні 

1,9 % (збільшення високого рівня) та 5,6 (зменшення низького рівня). 

Узагальнені дані представлені на рис. 2.7. 
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Рис. 2.7. Порівняльні гістограми змін операційного критерію (за 

показником „емпатійність”) студентів ЕГ та КГ 

 

У ході експериментального дослідження встановлено, що позитивні 

зрушення в операційному критерії сформованості життєвої компетентності 

обумовлюються упровадженням у навчально-виховний процес професійної 

підготовки майбутніх учителів у класичному університеті педагогічної умови 

спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів учительської 

професії. Зокрема, формування в студентів адекватних уявлень про життєві і 

професійні перспективи, усвідомлення професійних ризиків, подолання 

стереотипів професії та набуття вмінь щодо адекватного реагування на них, 

вдосконалення знань студентів у сфері здоров’язбереження, вмінь 

організовувати власне життя, та, у підсумку, розвиток таких якостей, як 

життєстійкість, здатність до розуміння почуттів і вчинків іншої людини, 

вміння обирати конструктивні шляхи вирішення складних педагогічних 

ситуацій відбувалося у процесі проходження та аналізу педагогічної практики, 

що передбачало поєднання отриманих теоретичних знань та практичного 

досвіду у процесі проведення різноманітного типу рольових ігор, 
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психологічних вправ, дискусій, методу розігрування ексквізитних ситуацій 

тощо.  

Проаналізуємо зрушення, що відбулися в ході дослідження 

сформованості показників рефлексивного критерію. Так, в експериментальній 

групі ЕГ, по-перше, кількість осіб, які виявляють високий рівень 

сформованості самоконтролю, збільшилася на 12,7 %, а кількість студентів із 

низьким рівнем  зменшилась на 22,7 %; по-друге, кількість осіб із високим 

рівнем сформованості рефлексії збільшилась на 10,9 %, в той час коли 

студентів із низьким рівнем за цим показником стало на 22,7 % менше.  

Водночас у контрольній групі КГ динаміка зрушень за показниками 

рефлексивного критерію виявилась такою: зміни за показником 

„сформованість самоконтролю” визначено на рівні 1,9 % (збільшення 

кількості студентів, які мають високий рівень) та 5,6 % (зменшення кількості 

студентів, які мають низький рівень); за показником „сформованість 

рефлексії”  ці зміни склали відповідно 2,7 % та 7,4%. Динаміка зазначених 

зрушень представлена на рис. 2.8, 2.9. 

Підвищення показників рефлексивного критерію зумовлено 

гармонійним поєднанням та упровадженням у ході експериментального 

навчання двох педагогічних умов – створення у класичному університеті 

життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої компетентності 

майбутніх вчителів та набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі 

значущими особистостями на етапі навчання студентів, а саме 

використанням у навчальному процесі тренінгових вправ, спрямованих на 

самопізнання, здійснення рефлексії власного „Я”, формування вмінь вольової 

регуляції, спрямуванням студентів до науково-пошукової роботи, 

застосуванням комп'ютерно-опосередкованої комунікації, технології веб-

квесту, залученням майбутніх вчителів до аналізу варіантів розвитку 

життєвого сценарію (створення форсайт-проектів) тощо. 
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Рис. 2.8. Порівняльні гістограми змін рефлексивного критерію (за 

показником „сформованість самоконтролю”) студентів ЕГ та КГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.9. Порівняльні гістограми змін рефлексивного критерію (за 

показником „сформованість рефлексивності”) студентів ЕГ та КГ 
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Отже, можна зробити загальний висновок, що за всіма визначеними 

критеріями й показниками спостерігалася позитивна динаміка формування 

життєвої компетентності у студентів ЕГ, що підтверджує позитивний вплив 

визначених у гіпотезі дослідження педагогічних умов на формування життєвої 

компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки у 

класичному університеті. 

Узагальнення отриманих даних дозволило також визначити кількість 

студентів на початку та наприкінці експериментальної роботи, сформованість 

життєвої компетентності яких відповідала одному з визначених рівнів: 

високому, середньому чи низькому. Отримані дані розподілу студентів за 

рівнями сформованості життєвої компетентності майбутніх вчителів на 

початку експерименту узагальнили у табл. 2.11 та на рис. 2.10.  

Таблиця 2.11 

Сформованість життєвої компетентності майбутніх вчителів 

Рівні/зміст 

виявлення 

ЕГ до 

експерименту,% 

ЕГ після 

експерименту,% 

КГ до 

експерименту,% 

КГ після 

експерименту,% 

високий 
24,3 34,656 24,225 26,146 

середній 
45,275 56,578 44,6 49,629 

низький 
30,425 11,289 31,175 23,723 

 

Гіпотеза щодо ефективності впровадження педагогічних умов 

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки у класичному університеті підтверджується 

результатами математичної статистики.  
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Рис. 2.10. Порівняльні гістограми змін сформованості життєвої 

компетентності майбутніх учителів ЕГ та КГ 

 

Для визначення статистичної значущості різниці у змінах рівнів 

сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів використовували 

статистичний аналіз узагальнених даних таблиці 2.11 з використанням 

описових статистик – середнього арифметичного х , вибіркової дисперсії 
2  

та вибіркового середньоквадратичного відхилення   рівнів сформованості 

життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки 

у класичному університеті. Для визначення цих статистик використовуємо 

такі формули: 





k

i

ii nx
n

х
1

1
        




k

i

ii nxx
n 1

22 )(
1

   (1) 

Тут iх  – це рівні показників (низькому рівню відповідає значення 

01 х , середньому рівню – значення 12 х  та високому рівню – значення 

23 х ), k – число рівнів відповідного показника, in  – кількість студентів 

відповідного рівня, n дорівнює 110 та 108 відповідно для ЕГ і КГ. 
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Крім того, обчислимо відповідні вибіркові коефіцієнти варіації V для 

кожного показника за формулою: 

x
V


      (2) 

Результати обробки даних у ЕГ на початку та після впровадження 

експериментальної роботи щодо формування життєвої компетентності 

майбутніх учителів у процесі професійної підготовки у класичному 

університеті та у КГ (до та після експерименту) наведено в табл. 2.12. 

 

Таблиця 2.12 

Результати статистичної обробки даних динаміки сформованості 

життєвої компетентності майбутніх учителів 

Показники Група 

Середнє 

арифметичне, 

х  

Дисперсія,           
2  

Середньо 

квадратичне         

відхилення, 
  

Коефіцієнт 

варіації, V 

До 

експ. 

Після 

експ. 

До 

експ. 

Після 

експ. 

До 

експ. 

Після 

експ. 

До 

експ. 

Після 

експ. 

Сформованість 

мотивації 

досягнення 

успіху у житті 

ЕГ 0,818 1,209 0,585 0,419 0,765 0,647 0,935 0,535 

КГ 
0,834 0,899 0,602 0,592 0,776 0,769 0,93 0,856 

Сформованість 

свідомості життя  

ЕГ 0,973 1,318 0,59 0,363 0,768 0,602 0,789 0,457 

КГ 0,99 1,074 0,602 0,569 0,776 0,754 0,784 0,702 

Сформованість 

дієвості знань  

ЕГ 0,937 1,327 0,605 0,384 0,778 0,62 0,83 0,467 

КГ 0,926 1,037 0,643 0,592 0,802 0,769 0,866 0,742 

Сформованість 

креативності 

ЕГ 1,01 1,274 0,518 0,361 0,72 0,601 0,713 0,472 

КГ 0,956 1,011 0,542 0,525 0,736 0,725 0,77 0,717 

Сформованість 

самоорганізації 

діяльності  

ЕГ 1,037 1,301 0,49 0,318 0,7 0,564 0,675 0,434 

КГ 
1,064 1,157 0,45 0,392 0,671 0,626 0,631 0,541 

Сформованість 

адаптивності 

ЕГ 1,018 1,228 0,4 0,284 0,632 0,533 0,621 0,434 

КГ 0,955 1,029 0,375 0,358 0,612 0,598 0,641 0,581 

Сформованість 

емпатійності  

ЕГ 0,982 1,219 0,436 0,315 0,66 0,561 0,672 0,46 

КГ 0,926 1,001 0,421 0,389 0,649 0,624 0,701 0,623 

Сформованість 

самоконтролю 

ЕГ 0,955 1,309 0,571 0,378 0,756 0,615 0,792 0,47 

КГ 0,954 1,029 0,6 0,564 0,775 0,751 0,812 0,73 

Сформованість 

рефлексії 

ЕГ 0,809 1,145 0,555 0,452 0,745 0,672 0,921 0,587 

КГ 0,834 0,936 0,528 0,506 0,727 0,711 0,872 0,76 



209 

 

Проаналізуємо результати, відтворені у табл. 2.12. Після впровадження 

педагогічних умов формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки у класичному університеті позиції у ЕГ за 

всіма показниками трьох компонентів середнє арифметичне збільшилося, а у 

КГ змінилося несуттєво (тобто, в експериментальній групі, на відміну від 

контрольної, відсоток студентів з високими рівнями показників збільшився). 

Одержаний результат вказує на ефективність експериментально апробованих 

педагогічних умов. 

Можливі відхилення значень показників від середніх рівнів 

характеризуються вибірковим середньоквадратичним відхиленням (1), що не 

суттєво змінилося для всіх показників трьох компонентів. Але це абсолютний 

показник розсіювання. Відносним показником розсіювання значень 

показників навколо середнього є вибірковий коефіцієнт варіації (2). 

Відповідно до результатів, представлених у табл. 2. 10 – 2.12 визначаємо, що в 

експериментальній групі після застосування педагогічних умов розсіювання 

навколо середнього для всіх показників усіх компонентів зменшилося, а у 

контрольній групі за цей час розсіювання не суттєво змінилося. 

За даними табл. 2.13 та формулою (2) обчислимо коефіцієнти варіації 

для експериментальної та контрольної груп. Для групи ЕГ до експерименту 

маємо наступний коефіцієнт варіації 

764,0
949,0

725,0
V  

відповідно після експерименту 

478,0
259,1

602,0
V  

Бачимо, що дані після експерименту менш розсіяні, тобто результати 

дослідження мають більшу стабільність. 
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Таблиця 2.13 

Статистичні характеристики динаміки сформованості життєвої 

компетентності майбутніх учителів 

Група Середнє  

арифметичне 

Дисперсія Середньоквадра-

тичне відхилення 

 до експ. після експ. до експ. після експ. до експ. після експ 

ЕГ 0,949 1,259 0,528 0,364 0,725 0,602 

КГ 0,938 1,019 0,529 0,499 0,725 0,703 

 

Для контрольної групи у констатувальному зрізі маємо коефіцієнт 

варіації 

773,0
938,0

725,0
V  

відповідно у контрольному зрізі маємо 

69,0
019,1

703,0
V  

Бачимо, що коефіцієнти варіації для даних у констатувальному зрізі та у 

контрольному зрізі для КГ відрізняються незначно. 

Таким чином, визначаємо, що одержані результати для 

експериментальних груп є більш стабільні. 

Наступним кроком статистичного аналізу була перевірка гіпотези про 

збільшення рівнів узагальнених показників в експериментальній групі за 

допомогою критерію Стьюдента. Умовою його застосування є нормальний 

розподіл рівнів показників сформованості життєвої компетентності майбутніх 

учителів. Нормальний розподіл є симетричним. На симетричність розподілу та 

відповідно на нормальний розподіл рівнів указує коефіцієнт асиметрії. 

Вибіркова оцінка коефіцієнта асиметрії визначається за формулою: 
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Тут, як і раніше iх  – це рівні показників (низькому рівню відповідає 

значення 01 х , середньому рівню – значення 12 х  та високому рівню – 

значення 23 х ), k – число рівнів відповідного показника, in  – кількість 

студентів відповідного рівня, n дорівнює 110 та 108 відповідно для ЕГ і КГ. 

Перевіримо нульові гіпотези про нульове значення коефіцієнту 

асиметрії та відповідно про нормальний розподіл даних у експериментальних 

та контрольних групах. Для перевірки використовуємо коефіцієнти асиметрії. 

Обчислимо коефіцієнти асиметрії для експериментальної та контрольної 

груп. Для групи ЕГ до експерименту маємо наступний вибірковий коефіцієнт 

асиметрії 

058,0А  

відповідно після експерименту 

431,0А  

Для групи КГ при констатувальному зрізі маємо коефіцієнт асиметрії 

087,0А  

відповідно при контрольному зрізі маємо 

012,0А  

Порівняємо вибіркові коефіцієнти асиметрії з критичними значеннями 

для гіпотези про нормальність розподілу. Критичні значення визначаються 

об’ємом вибірки. Порівнявши вибіркові коефіцієнти асиметрії з критичними 

значеннями для гіпотези про нормальність розподілу, робимо висновок: 

коефіцієнт асиметрії для експериментальної групи та контрольної групи 

несуттєво відрізняється від нуля, але зменшився. Це вказує на нормальний 

розподіл рівнів серед студентів груп. Таким чином, ми можемо 

використовувати t-критерій Стьюдента. 

Сформулюємо нульову та альтернативну гіпотези для 

експериментальної та контрольної груп. Отже, нульова гіпотеза Н0 полягає у 

наступному: різниця середніх показників двох сукупностей об’єктів – 

експериментальної (контрольної) групи до і після застосування методик є 
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несуттєвою для  k = N1 + +N2 - 2 ступенів свободи, тобто високий рівень 

сформованості життєвої компетентності у майбутніх учителів в 

експериментальній групі пояснюється випадковими чинниками. 

Альтернативна гіпотеза Н1 полягає у наступному: різниця середніх 

показників двох сукупностей об’єктів – експериментальної (контрольної) 

групи до і після застосування методик є суттєвою для k = N1 + N2 - 2 ступенів 

свободи, тобто саме запровадження обґрунтованої системи пояснює високий 

рівень сформованості життєвої компетентності у майбутніх учителів в 

експериментальній групі. 

Емпіричне значення t-критерію Стьюдента визначається за формулою: 

2

2

2

1

2

1

12

NN

xx
t







 

  (3) 

де `1x  та 2x  – середні показники, що порівнюються; 

21, NN кількість студентів у групі (експериментальної або контрольної) 

до і після експерименту (у нашому випадку 21 NN  ); 

2

1 та 
2

2 – значення дисперсії ознаки, що аналізується. 

У таблиці значень критичних точок розподілу t-критерію ступеням 

свободи k1=110+110-2=218 (у випадку ЕГ) та k1=108+108-2=214 (у випадку 

КГ) відповідає випадок „нескінченності” у рядках таблиці. При рівні 

значущості p=0,05 відповідне табличне значення критерію Стьюдента [2] є 

ttab=1,96. Знайдемо фактичні значення критерію Стьюдента за даними таблиці 

2.4. та формулою (3).  

Для експериментальної групи ЕГ маємо: 

443,3ЕГ

factt  

 

Для контрольної групи КГ маємо: 
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83,0КГ

factt  

Таким чином, фактичні значення різниці середніх для 

експериментальної групи більше табличного критичного, а отже, можна 

зробити висновок, що різниця між середніми величинами рівнів 

сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів в 

експериментальній групі є статистично значущою, а різниці між двома 

сукупностями (контингентом експериментальної групи до і після 

впровадження методик) суттєві та не випадкові. Цей факт є підставою до 

відхилення нульової гіпотези та прийняття альтернативної для 

експериментальної групи. 

Навпаки, фактичне значення різниці середніх для контрольної групи 

менше табличного критичного, отже, можна зробити висновок, що різниці між 

середніми величинами рівнів сформованості життєвої компетентності 

майбутніх учителів контрольної групи є статистично незначущими та 

пояснюються випадковими чинниками. Цей факт є підставою для прийняття 

нульової гіпотези для контрольної групи. 

Проведене дослідження щодо впровадження педагогічних умов 

формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 

професійної підготовки у класичному університеті дозволило позитивно 

вплинути на результат експерименту. Так, її сформованість на високому рівні 

визначено у 34,65%; на середньому рівні – у 56,57% студентів ЕГ, тоді як у 

студентів контрольної групи було визначено високий та середній рівні 

сформованості готовності до взаємодії відповідно 26,14% та 49,62%. Ці 

результати є статистично значущими відповідно представлених обчислень за 

методами математичної статистики. 

Отже, висунута на початку дослідження гіпотеза щодо позитивного 

впливу теоретично обґрунтованих та реалізованих у навчально-виховному 

процесі класичного університету педагогічних умов на рівень сформованості 

життєвої компетентності майбутніх учителів знайшла своє підтвердження. 



214 

 

Для підтвердження значущості статистичних висновків застосуємо 

критерій Фішера. Перевірка значної різниці між розподілом рівнів в 

експериментальній та контрольній групах за цим критерієм здійснюється для 

кожного рівня узагальнених даних окремо. Таким чином, для кожного рівня 

експериментальної та контрольної груп висувається нульова гіпотеза Н0: 

частка відповідного рівня у двох сукупностях об’єктів – експериментальної 

(або контрольної) групи до і після застосування методик несуттєво змінилася. 

Альтернативна гіпотеза Н1 – полягає у тому, що зміни часток суттєві. 

Для застосування критерію Фішера перекладемо відсоткові частки рівнів 

узагальнених даних табл. 2.2 у величини центрального кута, який вимірюється 

в радіанах, за формулою: 

 ii marcsin2  

де – 
100

i
i

n
m  відсоткові частки відповідного рівня для 

експериментальної (або контрольної) групи до і після застосування методик, 

що виражена у частках одиниці. 

Відповідно емпіричне значення критерію одержуємо за формулою: 

21

2121* )(
NN

NN
iii




   

де – 
1

i кут, що відповідає більшій відсотковій частці ; 
2

i – кут, що 

відповідає меншій відсотковій частці im ; 1N – кількість спостережень у 

першій вибірці; 2N  – кількість спостережень у другій вибірці. 

Визначимо табличне значення критерію Фішера при рівні статистичної 

значущості 0,01 та при ступенів свободи  k1=110+110-2=218 (у випадку ЕГ) та 

k1=108+108-2=214 (у випадку КГ): *

kp = 1,374. За узагальненими даними табл. 

2.11 обчислили емпіричні значення критерію, результати узагальнили у табл. 

2.14. 
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Таблиця 2.14 

Результати статистичної значущості експерименту за критерієм Фішера 

Рівні 

Частка 

до 

експ. 

% 

Частка 

після 

експ.% 

1

i  

(для 

більшої 

частки) 

радіан 

 

2

i  

(для 

меншої 

частки) 

радіан 

 

21

2121* )(
NN

NN
iii




   Співвідношення 

ЕГ 

високий 

рівень 

24,3 34,656 1,259 1,031 1,691 
*

і > *

кр  

КГ 

високий 

рівень 

24,225 26,146 1,073 1,029 0,323 
*

і < *

кр  

ЕГ 

середній 

рівень 

45,275 56,578 1,703 1,476 1,683 
*

і > *

кр  

КГ 

середній 

рівень 

44,6 49,629 1,563 1,463 0,735 
*

і < *

кр  

ЕГ 

низький 

рівень 

30,425 11,289 1,169 0,685 3,589 
*

і > *

кр  

КГ 

низький 

рівень 

31,175 23,723 1,185 1,017 1,235 
*

і < *

кр  

 

Таким чином, для високого та низького рівнів експериментальної групи 

одержуємо, що вимірне значення критерію Фішера більше критичного 

табличного, тобто сформованість життєвої компетентності майбутніх учителів 

після експерименту в групі ЕГ статистично значущо позитивно змінилася 

(доля високого рівня статистично значущо збільшилася, а доля низького рівня 

статистично значущо зменшилася). З іншого боку, для високого та низького 

рівнів контрольної групи одержуємо, що вимірне значення критерію Фішера 

менше критичного табличного, тобто сформованість життєвої компетентності 

майбутніх учителів у контрольній групі КГ статистично несуттєво змінилася. 

Таким чином, можна зробити висновок про статистичну значущість 

одержаних результатів. 
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Висновки до розділу 2 

 

У другому розділі розкрито процес організації та проведення 

педагогічного експерименту, здійснено якісний аналіз результатів і 

статистичну обробку даних. 

Розроблено систему оцінки сформованості життєвої компетентності 

майбутнього вчителя у вигляді критеріїв – потребового, знаннєво-творчого, 

операційного та рефлексивного, показників її визначення. Відповідно до 

виділених критеріїв, визначено рівні їх сформованості (високий, середній, 

низький), розкрито їхнє змістовне наповнення. 

З’ясовано стан проблеми сформованості життєвої компетентності 

майбутніх учителів. Проаналізовано дані щодо сформованості уявлень 

викладачів та студентів про сутність поняття „життєва компетентність” та 

значущість цього феномена для професійної діяльності педагога. На підставі 

аналізу результатів проведеного опитування зроблено висновок про те, що 

викладачі й студенти виявили поверхові та обмежені знання щодо сутності 

поняття „життєва компетентність”, але, разом із цим, впевненість у 

необхідності приділяти особливої уваги формуванню в майбутніх вчителів 

життєвої компетентності та відсутність необхідних педагогічних умов її 

формування у ВНЗ. 

Проведена педагогічна діагностика реального рівня сформованості 

життєвої компетентності студентів експериментальної та контрольної груп 

продемонструвала наявний у них недостатній рівень означеної сформованості. 

Отримані дані підтвердили необхідність наукового обґрунтування 

педагогічних умов формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки у класичному університеті. 

Опис процесу впровадження педагогічних умов формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у практику класичного університету  та 

аналіз результатів цього впровадження дозволяє зробити такі висновки. 
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У процесі впровадження першої педагогічної умови – створення у 

класичному університеті життєтворчого середовища як засобу реалізації 

життєвої компетентності майбутніх вчителів – активно поєднувалися 

традиційні та інноваційні педагогічні технології (лекції-бесіди „Життєві цілі 

та ідеали особистості”, „Професіограма вчителя”, проблемна лекція 

„Самоцінність людського життя і право людини на гідне життя”, лекція-

консультація „Самосвідомість, „Я-концепція”, саморегуляція особистості”, 

лекція-конференція „Професія – педагог: плюси та мінуси”, лекція із 

заздалегідь запланованими помилками „Свобода та відповідальність 

особистості”, бінарна лекція „Саморозвиток, самовиховання і самореалізація 

особистості”, міні-лекції „Філософський смисл життєтворчості”, „Діяльність і 

розвиток людини”, „Життєвий успіх як вершина самореалізації особистості”, 

„Педагогічний обов’язок і відповідальність”, „Педагогічний такт, педагогічна 

справедливість”, аналіз конкретних ситуацій тощо), інтерактивні методи 

(тренінгові вправи „Виміри власного „Я””, „Дерево життя”, „Тематичний 

життєвий багаж”, „Три кута зору”, комп’ютерно-опосередкована комунікація 

(веб-квести „Життєвий і професійний кодекс педагога”, „Справжні та уявні 

життєві цінності”, „Сценарій мого життя”), що сприяють формуванню 

компетентностей життєвого проектування, самостійна робота студентів, 

метою якої було імітування життєвих і професійних проблем і шляхів їх 

вирішення, що у реальному житті спроможне забезпечити гарантію життєвого 

успіху; виховна робота (кураторські години  „Визначаємо життєві цілі і 

пріоритети”,  „Презентація життєвих та професійних планів”, „Визначення 

системи й умов саморозвитку” „Плануємо кар'єру”), спрямована на 

формування успішної щасливої особистості з активною життєвою позицією та 

духовними ідеалами, яка прагне до самореалізації і усвідомлює власну 

відповідальність за свої вчинки і їх вплив на оточуючих. 

Показано, що реалізація першої педагогічної умови позитивно вплинула 

на сформованість мотиваційно-ціннісного, когнітивного та регулятивного 

компонентів життєвої компетентності майбутніх учителів. 
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Друга педагогічна умова передбачала впровадження розмаїття методів 

інтерактивного навчання: діалогічно-дискусійних (дискусія „Педагогічні 

стереотипи: помічники чи вороги?”, бесіда „Професійне зростання вчителя”, 

бесіда „Портрет успішного й неуспішного вчителя”), ігрових (методика 

„різнокольорових окулярів”), ситуаційного навчання (рольове розігрування 

ексквізитних ситуацій), виконання психологічних вправ („Професійне „Я” в 

променях сонця”, „Шукаємо секрет”, „Повчання іншим”, „Що означає поняття 

„професіоналізм”?”).  

Доведено, що впровадження другої педагогічної умови виявилося 

визначальним для формування діяльнісно-поведінкового компоненту життєвої 

компетентності майбутніх учителів. 

Здійснення третьої педагогічної умови – набуття життєвого досвіду 

на основі взаємодії зі значущими особистостями на етапі навчання студентів 

– було спрямоване на формування в майбутніх вчителів життєвих цінностей та 

орієнтирів, уміння самостійно вирішувати життєві і професійні питання та 

використовувати досвід інших, творчо підходити до використання у 

професійній діяльності і житті отриманих знань. Ефективним способом 

реалізації цієї педагогічної умови виявилися позааудиторні виховні заходи 

(цикл зустрічей „Жива бібліотека”) та застосування методу форсайт-

проектування, результатом якого стало складання студентами „дорожньої 

карти майбутнього життя”.  

З’ясовано, що реалізація у навчальному процесі третьої педагогічної 

умови активізує формування мотиваційно-ціннісного та регулятивного  

компонентів життєвої компетентності майбутніх учителів. 

Подано опис формувального етапу експерименту, який передбачав 

дослідно-експериментальну перевірку й реалізацію в навчально-виховний 

процес класичного університету педагогічних умов формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки. 

На підставі зіставлення отриманих результатів, їх кількісного та 

якісного аналізу виявлено, що реалізація педагогічних умов формування 
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життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки 

у класичному університеті призвела до суттєвих статистично значущих змін у 

рівні сформованості життєвої компетентності студентів експериментальної 

групи.  

Позитивні зрушення, що відбулися у ході експериментального 

дослідження у потребовому критерії, стали результатом реалізації у навчальному 

процесі двох педагогічних умов. По-перше, це створення у класичному 

університеті життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої 

компетентності майбутніх вчителів, зокрема, забезпечення у навчально-

виховному процесі сприятливих для формування життєтворчості особистості 

умов шляхом спрямування студентів на активність у будуванні свого життя, 

доведення значущості життєвої компетентності у професійній діяльності і 

життєвій самореалізації майбутніх вчителів, формування необхідних мотивів за 

допомогою поєднання традиційних та інноваційних педагогічних технологій: 

лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-консультація, техніка зворотного зв'язку, 

аналіз конкретних ситуацій тощо; інтерактивні методи (тренінги, навчальні ігри). 

По-друге, це набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими 

особистостями на етапі навчання студентів, що передбачало формування в 

студентів життєтворчих цінностей, орієнтацію студентів на самовдосконалення 

завдяки усвідомлення досвіду людей – „живих книг”, що досягли життєвого і 

професійного успіху через знайомство з ними, отримання інформації щодо 

їхнього шляху, до успіху у житті і професії.  

Пояснення зрушень, що відбулися у стані сформованості знаннєво-

творчого критерію життєвої компетентності майбутніх учителів знаходимо у 

застосуванні педагогічної умови створення у класичному університеті 

життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої компетентності 

майбутніх учителів, а саме в активізації впровадження форм та засобів 

педагогічної діяльності, метою яких було надання студентам інформації, що 

мала за мету сформувати в них уявлення про варіанти розвитку життєвого 

сценарію, шляхи самореалізації у професії, соціумі, власному житті та 
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розвиток в студентів творчого початку, таких життєво необхідних якостей, як 

активність, ініціативність, креативність.  

У ході експериментального дослідження встановлено, що позитивні 

зрушення в операційному критерії сформованості життєвої компетентності 

обумовлюються упровадженням у навчально-виховний процес професійної 

підготовки майбутніх учителів у класичному університеті педагогічної умови 

спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів учительської 

професії. Зокрема, формування в студентів адекватних уявлень про життєві і 

професійні перспективи, усвідомлення професійних ризиків, подолання 

стереотипів професії та набуття вмінь щодо адекватного реагування на них, 

вдосконалення знань студентів у сфері здоров'язбереження, вмінь організовувати 

власне життя, та, у підсумку, розвиток таких якостей, як життєстійкість, 

здатність до розуміння почуттів і вчинків іншої людини, вміння обирати 

конструктивні шляхи вирішення складних педагогічних ситуацій відбувалося у 

процесі проходження та аналізу педагогічної практики, що передбачало 

поєднання отриманих теоретичних знань та практичного досвіду у процесі 

проведення різноманітного типу рольових ігор, психологічних вправ, дискусій, 

методу розігрування ексквізитних ситуацій тощо.  

Підвищення показників рефлексивного критерію зумовлено 

гармонійним поєднанням та упровадженням у ході експериментального 

навчання двох педагогічних умов – створення у класичному університеті 

життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої компетентності 

майбутніх вчителів та набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі 

значущими особистостями на етапі навчання студентів, а саме 

використанням у навчальному процесі тренінгових вправ, спрямованих на 

самопізнання, здійснення рефлексії власного „Я”, формування вмінь вольової 

регуляції, спрямуванням студентів до науково-пошукової роботи, 

застосуванням комп’ютерно-опосередкованої комунікації, технології веб-

квесту, залученням майбутніх вчителів до аналізу варіантів розвитку 

життєвого сценарію (створення форсайт-проектів) тощо. 
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Статистична значущість отриманих результатів була підтверджена за 

допомогою використання критерію Фішера для незалежних вибірок.  

Узагальнення отриманих результатів дозволило констатувати, що мету 

дисертаційної роботи досягнуто, а вирішені завдання та підтверджена гіпотеза 

дали змогу сформулювати загальні висновки. 

Матеріали, які увійшли до розділу, опубліковано автором у наукових 

статтях і матеріалах конференцій: 

1. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Актуальність формування цілісної 

особистості у процесі професійної підготовки.  Сучасні підходи до навчання 

іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали VІІІ Міжнародної 

конф. (м.Харків, 22 квітня 2016 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016.  

С. 62-64. 

2. Зубкова Л.М. Педагогічні умови запобігання та подолання 

професійних деформацій викладачів вищих навчальних закладів. Ноосферний 

розвиток суспільства: Зб. наук. праць. Харків: Точка, 2013. С. 122-124. 

3. Зубкова Л.М. Системне мислення як інтеграційний компонент  

формування цілісної особистості. Science and Education a New Dimension: 

Pedagogy and Psychology. Society for Cultural and Scientific Progress in Central 

and Eastern Europe. Budapest, 2015. Issue. 69. P. 35-37. 

4. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Формування цілісного мислення як 

засіб запобігання професійної деформації викладачів. Теорія та практика 

ноосферної освіти в Україні: метод.посіб. у 2 кн. – Книга 1. Наукові та 

філософські основи ноосферної освіти. Харківська обласна громадська 

організація „Будинок Вернадського”, Харків, 2012. С. 146-152.  

5. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Холістичне навчання як інструмент 

формування життєвої компетентності особистості вчителя. Сучасні підходи до 

навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали IV 

Міжнародної конф. (Харків, 25 квітня 2014 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 

2014. С. 23-24. 
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ВИСНОВКИ 

 

Досягнута мета дисертаційного дослідження, виконані завдання та 

підтверджена гіпотеза є підставами для формулювання загальних висновків: 

1. На підставі опрацювання психолого-педагогічної літератури розкрито 

теоретичні засади формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки, визначено зміст та ознаки феномену „життєва 

компетентність” стосовно професійної діяльності вчителя, що розглядається 

як цілісне утворення, складна системна властивість особистості, що 

ґрунтується на життєтворчих знаннях і вміннях, життєвому досвіді й 

характеризує здатності особистості розвивати себе, досягати поставленої мети, 

успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, долати труднощі та вирішувати 

складні життєві завдання в усіх сферах життєдіяльності, виконувати життєві й 

соціальні ролі.  

2. З’ясовано структуру життєвої компетентності майбутніх учителів та 

розкрито її зміст. Визначено, що структура сформованої життєвої 

компетентності майбутнього вчителя включає мотиваційно-ціннісний 

(система усвідомлених ціннісних орієнтацій, мотивів, потреб особистості, що 

дають їй змогу сформулювати свій життєвий проект як систему 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених життєвих цілей, завдань, ресурсів, 

способів і засобів їх реалізації), когнітивний (система життєтворчих 

теоретичних знань і практичних умінь щодо створення й реалізації 

ефективних життєвих сценаріїв, правил життєвого цілепокладання, активної 

моделі життя, принципів контролю реалізації життєвих цілей, пізнання й 

самопізнання, прогнозування, визначення й раціональної організації 

здійснення життя), діяльнісно-поведінковий (система набутих умінь, навичок, 

прийомів і способів дій стосовно пізнання, прогнозування, організації та 

успішного здійснення життя, ефективного виконання основних життєвих і 

соціальних ролей, конструктивної взаємодії з навколишнім світом, здійснення 

кар’єрного зростання як просування до професійної самореалізації, здатність і 
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готовність особистості до організації власного життя відповідно до вимог 

життєвого проекту та об’єктивних вимог середовища), регулятивний 

(здатність до рефлексії, самооцінки результатів власної життєдіяльності, 

самокритики, самовдосконалення, мобілізації і прояву вольових зусиль у 

досягненні життєво важливих цілей, наполегливість і цілеспрямованість у 

досягненні бажаного результату і життєздійсненні) компоненти.  

3. У процесі дослідження виокремлено та теоретично обґрунтовано 

педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки в класичному університеті: 

 створення в класичному університеті життєтворчого середовища як 

засобу реалізації життєвої компетентності майбутніх учителів; 

 спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів 

учительської професії;  

 набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими 

особистостями на етапі навчання студентів. 

4. На констатувальному етапі педагогічного експерименту здійснено 

діагностику стану сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів 

у класичному університеті. Для забезпечення ефективної діагностики 

визначено критерії з відповідними показниками: потребовий (мотивація щодо 

конкретизації життєвих цілей і завдань, свідомість життя), знаннєво-творчий 

(дієвість знань, креативність), операційний (самоорганізація діяльності, 

адаптивність, емпатійність), рефлексивний (самоконтроль, рефлексія). 

Відповідно до схарактеризованих критеріїв визначено рівні сформованості 

життєвої компетентності майбутніх учителів у класичному університеті 

(високий, середній, низький) й розкрито їхнє змістове наповнення. За 

результатами діагностики стану сформованості життєвої компетентності 

майбутніх учителів установлено, що високий рівень сформованості життєвої 

компетентності мали 24,3% респондентів, середній – 44,9%, низький – 30,8%. 

5. Дослідно-експериментально перевірено й доведено ефективність 

упровадження педагогічних умов формування життєвої компетентності 
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майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному 

університеті. 

В експериментальних групах, на відміну від контрольних, на 

статистично значущому рівні зменшилась кількість майбутніх учителів із 

низьким рівнем сформованості життєвої компетентності, водночас зросла 

кількість майбутніх учителів із середнім і високим рівнями. Так, за 

результатами аналізу динаміки рівнів сформованості життєвої компетентності 

майбутніх учителів установлено, що кількість студентів ЕГ, які виявили 

високий рівень сформованості життєвої компетентності, збільшилася на 

10,4%, тоді як зміни в КГ були значно меншими (1,9%); кількість студентів, 

що виявили середній рівень, також зросла у ЕГ на 11,3%, тоді як в КГ – лише 

на 5,0%. Суттєві зміни в ЕГ відбулися за рахунок переходу студентів з 

низького рівня, значення якого суттєво знизилося (–19,1%). Кількість 

студентів КГ, які виявили низький рівень, також дещо знизилася (–7,4%), але 

такі показники (критерій Стьюдента t ≈0,83) не є статистично значущими. Для 

ЕГ установлено статистично значущі результати згідно з наведеними 

обчисленнями за методами математичної статистики (критерій Стьюдента t 

≈3,44). Результати експерименту є переконливою підставою для того, щоб 

уважати мету й завдання дослідження досягнутими. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. 

До перспективних напрямів подальших наукових досліджень відносимо 

розробку дидактичного забезпечення процесу формування життєвої 

компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 

класичному університеті; удосконалення механізмів формування життєвої 

компетентності студентів, які мають різний рівень її сформованості на момент 

вступу на навчання в магістратуру. 
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ДОДАТКИ 

Додаток  А 

Опитувальник для визначення вихідного рівня усвідомлення майбутніми 

вчителями сутності життєвої компетентності  

 

Шановний студенте! Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Якщо 

до запитання дано варіанти відповідей, то підкресліть ті з них, що найбільш 

відбивають Вашу думку. Відповіді на питання анкети використовуватимутся 

лише у наукових цілях. Своє прізвище можна не вказувати, необхідні тільки 

щирі відповіді, які, сподіваємось, допоможуть удосконалити педагогічний 

процес в університеті. Дякуємо за співпрацю! 

 

Інструкція: прочитайте уважно кожне запитання, позначте відповідь, що 

вам підходить найбільше. Відповідь на запитання 1 запишіть у рядках під 

питанням. 

1. Як Ви розумієте сутність поняття „життєва компетентність 

особистості”? 

______________________________________________________________      

______________________________________________________________ 

2.  Ким Ви себе бачите після закінчення університету? 

а) учителем 

б) науковим працівником 

в) безробітним 

г) приватним підприємцем 

ґ) не знаю 

д) своя відповідь __________________________ 

3. Ви приймаєте життєво важливі рішення 

а) виключно самостійно; 

б) за допомогою батьків;  

в) за допомогою друзів; 

в) за допомогою викладачів;  

г) ваш варіант ____________________________ 

4.Чи згодні ви з висловлюванням „Кожна людина – коваль свого щастя?”  

а) так; 

б) ні. 

5. Чи буде Вам потрібна у вашому подальшому житті і професійній 

діяльності життєва компетентність? 

а) так;    б) ні. 

6. Чи приділяють увагу викладачі у процесі викладання гуманітарних 

дисциплін Вашій підготовці до соціальної взаємодії? 

а) так;    б) ні. 
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7. Проранжуйте в порядку зниження значущості (1–найважливіше, 2–

менш важливе і т. ін.) якості, що, на вашу думку, найбільшою мірою 

сприяють успішності у житті та кар’єрі людини. 

• активність особистості; 

• наявність життєвих та професійних знань; 

• здатність адекватно реагувати на обставини життя; 

• відповідальність за свої вчинки; 

• здатність до самопізнання, саморозвитку; 

• комунікабельність, відкритість; 

• здатність до самоорганізації, самоконтролю; 

• ціннісні орієнтації. 
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Додаток  Б 

Результати анкетування студентів 

№ Питання анкети Загальна кількість  

анкет – 485 

1. Як Ви розумієте сутність 

поняття „життєва 

компетентність особистості”? 

 

Варіанти відповіді: „життєвий 

досвід” – 153 (32%);  

„життєві і професійні знання” – 118 

(24%);  

„знання життя” – 84 (17%),  

„вміння приймати життєво важливі 

рішення” – 52 (11%);  

„життєва мудрість” –41(8%);  

інший варіант – 37 (8%). 

2. Ким Ви себе бачите після 

закінчення університету? 

 

Варіанти відповіді:  

учитель –315 студ.(65%); 

науковий працівник – 107 студ. 

(22%); 

підприємець – 28 студ. (6%) 

інший варіант працевлаштування.–. 

35 студ. (7%). 

3. Ви приймаєте життєво важливі 

рішення? 

Варіанти відповіді: 

виключно самостійно – 248 студ. 

(51%); 

за допомогою батьків – 126 

студ.(26%); 

за допомогою друзів – 92 студ. 

19%;  

за допомогою викладачів 15 

студентів (3%);  

інший варіант – 4 студ. (1%) 

 Питання анкети так ні 

4. Чи згодні ви з висловлюванням 

„Кожна людина – коваль свого 

щастя?”  

442 студента 91 % 43 студента 

9 % 

5. Чи буде вам потрібна у вашому 

подальшому житті і професійній 

діяльності життєва 

компетентність? 

474 студентів 98 % 11 студентів 

2 % 

6. Чи приділяють увагу викладачі у 

процесі викладання гуманітарних 

дисциплін Вашій підготовці до 

соціальної взаємодії?. 

 

233 студента 48% 252 студента 

52 %  
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                   Питання анкети 

5. Проранжуйте в порядку зниження 

значущості (1–найважливіше, 2–менш 

важливе і т. ін.) якості, що, на вашу 

думку, найбільшою мірою сприяють 

успішності у житті та кар’єрі людини. 

місце за 

рангом 

Кількість 

студентів, які 

надали перевагу 

цієї якості 

 o активність особистості; 1 77%  – 373 

студента  

 o наявність життєвих та професійних 

знань; 

2 73% – 354 

студента  

 o здатність адекватно реагувати на 

обставини життя; 

6 49% – 237 

студентів  

 o відповідальність за свої вчинки; 7 32% – 155 

студентів  

 o здатність до самопізнання, саморозвитку; 3 61%  – 296 

студентів  

 o комунікабельність, відкритість; 5 53% – 257 

студентів  

 o здатність до самоорганізації, 

самоконтролю; 

4 54% – 262 

студента  

 o ціннісні орієнтації.  8 18% – 87 

студентів  
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Додаток  В 

Опитувальник для визначення обізнаності  викладачів класичного 

університету щодо сутності життєвої компетентності  

 

Шановні колеги! Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Відповіді 

на питання анкети використовуватимутся лише у наукових цілях. Своє 

прізвище можна не вказувати, необхідні тільки щирі відповіді, які, 

сподіваємось, допоможуть удосконалити процес формування життєвої 

компетентності майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки у 

класичному університеті. 

1.Чи вважаєте Ви за необхідне формувати у майбутніх вчителів 

життєву компетентність у процесі професійної підготовки у класичному 

університеті? 

а) так;   б) ні. 

2.Чи створені, на Ваш погляд, у вашому університеті педагогічні умови 

формування життєвої компетентності у процесі професійної підготовки 

майбутніх вчителів 

а) так;   б) ні. 

3. Чи відчуваєте Ви потребу покращити знання щодо формування у 

майбутніх вчителів життєвої компетентності?” 

а) так;   б) ні. 

4.Визначте шляхом самооцінки рівень Вашої педагогічної майстерності 

щодо формування у майбутніх вчителів життєвої компетентності: 

а) високий рівень;  

б) середній; 

в) низький. 

 5. Проранжуйте в порядку зниження значущості (1–найважливіше, 2–

менш важливе і т. ін.) компетенції які, на вашу думку, є найбільш важливими 

для формування життєвої компетентності майбутніх вчителів. 

• життєтворчі компетенції (здатність особистості самостійно, 

свідомо і творчо визначати, проектувати і здійснювати власне життя); 

• життєздатні компетенції (здатність особистості розвивати свій 

життєвий потенціал, застосовувати його для успішного, свідомого і творчого 

вирішення життєвих завдань); 

• компетенції навчатися впродовж життя; 

• соціальні компетенції (готовність особистості до соціальної дії, 

соціальної активності, виконання соціальних ролей тощо); 

• комунікативні компетенції (здатність до ефективного спілкування, 

наявність вмінь, пов’язаних з розумінням психологічних особливостей 

спілкування, здатність та готовність до реалізації навичок уникнення та 

вирішення конфліктів, володіння навичками самопрезентації); 

• інформаційні компетенції (здатності, що визначають успішність 

участі особистості в різноманітних інформаційних процесах, що відбуваються 
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в суспільстві, визначають її спроможність шукати, опрацьовувати, 

використовувати, зберігати та передавати різноманітну інформацію); 

• політичні (політико-правові) компетенції (здатності, що 

визначають рівень політичної і правової культури особистості, міру і 

успішність її політичної активності, відповідність її життєдіяльності правовим 

нормам);  

• трудові (професійні) компетенції (здатність і готовність 

особистості до продуктивної трудової діяльності, здатність і готовність 

підвищувати свою професійну кваліфікацію, оволодівати суміжними і новими 

напрямами діяльності); 

• полікультурні компетенції (готовність до порозуміння з 

представниками інших культур, готовність до міжкультурного діалогу, 

співпраці з представниками інших мов, культур, релігій); 

• культурно-дозвіллєві компетенції (це здатність особистості 

доцільно розподіляти свій вільний час, вміння планувати свій культурний 

відпочинок); 

• сімейно-побутові компетенції (здатність і готовність до оволодіння 

навичками господарсько-побутової діяльності в сім’ї, сформованість уявлень 

про сутність родини, функції батьків, про родинні цінності, знання 

нормативно-правової бази, яка регулює сімейні відносини); 

• екологічні компетенції (здатність і готовність усвідомлювати себе 

часткою природи, відчувати відповідальність за неї як за національне 

багатство). 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток  Г 

Результати анкетування викладачів 

№ Питання анкети Загальна кількість  

анкет – 72 

так ні 

1. Чи вважаєте Ви за необхідне формувати у 

майбутніх вчителів життєву 

компетентність у процесі професійної 

підготовки у класичному університеті? 

61 викладач 

(84 %).  

11 

викладачів 

(15 %) 

2. Чи створені, на Ваш погляд, у вашому 

університеті педагогічні умови 

формування життєвої компетентності у 

процесі професійної підготовки 

майбутніх вчителів 

17 викладачів 

(23 %) 

55 

викладачів 

(76 %). 

3. Чи відчуваєте Ви потребу покращити 

знання щодо формування у майбутніх 

вчителів життєвої компетентності?” 

66 викладачів 

(91 %)  

6 викладачів 

(8 %) 

 Питання анкети високий 

рівень 

середній 

рівень 

низький 

рівень 

4. Визначте шляхом самооцінки рівень 

Вашої педагогічної майстерності щодо 

формування у майбутніх вчителів 

життєвої компетентності 

19 викл. 

(26 %) 

41 викл. 

(56 %)  

12 викл. 

(16 %) 

 Питання анкети  

5. Проранжуйте в порядку зниження 

значущості (1–найважливіше, 2–менш 

важливе і т. ін.) компетенції які, на вашу 

думку, є найбільш важливими для 

формування життєвої компетентності 

майбутніх вчителів. 

місце за 

рангом 

Кількість 

викладачів, які 

надали перевагу 

цієї компетенції 

 життєтворчі компетенції  1-3 70 викл. –  97% 

 компетенції навчатися впродовж життя 1-3 70 викл. –  97% 

 життєздатні компетенції 1-3 70 викл. –  97% 

 соціальні компетенції  4-5 55 викл. –76% 

 комунікативні компетенції  4-5 55 викл. –76% 

 інформаційні компетенції  6-8 46 викл. – 63% 

 трудові (професійні) компетенції  6-8 46 викл. – 63% 

 сімейно-побутові компетенції 6-8 46 викл. – 63% 

 політичні компетенції 9-12 42 викл. – 58% 

 полікультурні компетенції  9-12 42 викл. – 58% 

 культурно-дозвіллєві компетенції  9-12 42 викл. – 58% 

 екологічні компетенції 9-12 42 викл. – 58% 
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Додаток  Д 

 

Опитувальник „Мотивація успіху та уникнення невдач” 

(за А. Реаном) 

 

Мета: діагностика мотивації особистості. 

Інструкція: відповідаючи на нижченаведені питання, необхідно вибрати 

відповідь „так” чи „ні”. Якщо вам важко визначитися з відповіддю, то 

згадайте, що „так” об'єднує як явне „так”, так і „скоріше так, ніж ні”. Те ж 

відноситься і до відповіді „ні”: він об'єднує явне „ні” і „скоріше ні, ніж так”. 

Відповідати на запитання слід швидко, не замислюючись надовго. Відповідь, 

яка першою приходить в голову, як правило, є і найбільш точною. 

Текст опитувальника: 

1. Включаючись в роботу, як правило, оптимістично сподіваюся на 

успіх. 

2. У діяльності активний. 

3.  Схильний до прояву ініціативності. 

4. При виконанні відповідальних завдань намагаюся по можливості 

знайти причини відмови від них. 

5. Часто вибираю крайності: або занижено легкі завдання, або 

нереалістично високі за труднощі. 

6. При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю 

способи їх подолання.  

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх 

успіхів. 

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї власної 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю. 

9. При виконанні досить важких завдань, в умовах обмеження часу, 

результативність діяльності погіршується. 

10. Схильний проявляти наполегливість у досягненні мети. 

11. Схильний планувати своє майбутнє на досить віддалену 

перспективу. 

12. Якщо ризикую, то, швидше, з розумом, а не безшабашно. 

13. Не дуже наполегливий у досягненні мети, особливо якщо 

відсутній зовнішній контроль. 

14. Віддаю перевагу ставити перед собою цілі середнього рівню 

складності або злегка завищені, але досяжні, ніж нереально високі. 

15. У разі невдачі при виконанні якого-небудь завдання його 

привабливість, як правило, знижується. 

16. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх 

невдач. 

17. Віддаю перевагу планувати своє майбутнє лише на найближчий 

час. 
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18. При роботі в умовах обмеження часу результативність діяльності 

поліпшується, навіть якщо завдання досить важке. 

19. У разі невдачі при виконанні чого-небудь від поставленої мети, як 

правило, не відмовляюся. 

20. Якщо завдання вибрав собі сам, то у випадку невдачі його 

привабливість ще більше зростає. 

  Ключ: 

„Правильними” вважаються: 

- відповідь „так”: 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20; 

- відповідь „ні”: 4, 5, 7, 9, 13, 15, 17. 

Обробка результатів і критерії оцінки: 

за кожний збіг відповіді з ключем випробуваному дається 1 бал. 

Підраховується загальна кількість набраних балів.  

Інтерпретація результатів: 

якщо кількість набраних балів від 1 до 7, то діагностується мотивація на 

невдачу (побоювання невдачі); 

якщо кількість набраних балів від 14 до 20, то діагностується мотивація 

на успіх (надія на успіх); 

якщо кількість набраних балів від 8 до 13, то слід вважати, що 

мотиваційний полюс яскраво не виражений. При цьому можна мати на увазі, 

що, якщо кількість балів 8 - 9, є певна тенденція мотивації на невдачу, а якщо 

кількість балів 12-13, є певна тенденція мотивації на успіх. 

Мотивація на успіх відноситься до позитивної мотивації. При такій 

мотивації людина, починаючи справу, має на увазі досягнення чогось 

конструктивного, позитивного. В основі активності людини лежить надія на 

успіх і потреба в досягненні успіху. Такі люди зазвичай впевнені в собі, у 

своїх силах, відповідальні, ініціативні й активні. Їх відрізняє наполегливість у 

досягненні мети, цілеспрямованість. 

Мотивація на невдачу відноситься до негативної мотивації. При даному 

типі мотивації активність людини пов’язана з потребою уникнути зриву, 

осудження, покарання, невдачі. Взагалі, в основі цієї мотивації лежить ідея 

уникнення та ідея негативних очікувань. Починаючи справу, людина вже 

заздалегідь боїться можливої невдачі, думає про шляхи уникнення цієї 

гіпотетичної невдачі, а не про способи досягнення успіху. 

Люди, мотивовані на невдачу, звичайно відрізняються підвищеною 

тривожністю, низькою впевненістю у своїх силах. Намагаються уникати 

відповідальних завдань, а при необхідності вирішення надто відповідальних 

завдань можуть впадати в стан, близький до панічного. Принаймні, ситуативна 

тривожність у них в цих випадках стає надзвичайно високою. Все це разом з 

тим може поєднуватися з досить відповідальним ставленням до справи. 
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Додаток  Е 

Результати діагностики мотивації особистості  за методикою 

„Мотивація успіху та уникнення невдач” (за А. Реаном) 
 

субвибірки кількість 

балів 

кількість 

респондентів, 

чол./ (%) 

 рівень 

контрольна група 1-7 43 /(39,8%) боязнь невдачи низький 

8-9 26/(24,1%) 

 

тенденція 

мотивації на 

невдачу 

середній 

12-13 14/ (12,9%) тенденція 

мотивації на 

успіх 

середній 

14-20 25 /(23,2%) мотивація на 

успіх 

високий 

експериментальна 

група 

17 44 /(40%) боязнь невдачи низький 

8-9 19/ (17,4%) тенденція 

мотивації на 

невдачу 

середній 

12-13 23/(20,8%) тенденція 

мотивації на 

успіх 

середній 

14-20 24 /(21,8%) мотивація на 

успіх 

високий 

порівняльно-

контрольна група-1  

1-7 57 /41,8%) боязнь невдачи низький 

8-9 29/21,2%) 

 

тенденція 

мотивації на 

невдачу 

середній 

12-13 21 /(14,9%) тенденція 

мотивації на 

успіх 

середній 

14-20 30 /(22,1%) мотивація на 

успіх 

високий 

порівняльно-

контрольна група-2 

1-7 51 /(39,4%) боязнь невдачи низький 

8-9 21/(16,5%) 

 

тенденція 

мотивації на 

невдачу 

середній 

12-13 26/(19,8%) тенденція 

мотивації на 

успіх 

середній 

14-20 32 /(24,3%) мотивація на 

успіх 

високий 
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Додаток  Ж 

 

Тест сенсожиттєвих орієнтацій (СЖО) ( За Д. Леонтьєвим) 
 

Інструкція: вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. 

Виберіть одне з двох тверджень, яке, на вашу думку найбільше відповідає 

дійсності, і відзначте одну з цифр 1, 2, 3, залежно від того, наскільки Ви 

впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження, на вашу думку, однаково 

правильні) 
1 Здебільшого, я  дуже нудьгую. 3210123 Здебільшого,  я сповнений енергії 

2 Життя  здається мені завжди 

хвилюючим  і  захоплюючим. 

3210123 Життя здається мені абсолютно 

спокійним і рутинним. 

3 В житті я не маю визначеної мети 

і намірів. 

3210123 В житті я маю дуже ясну мету і 

наміри. 

4 Моє життя здається мені вкрай 

безглуздим і безцільним. 

3210123 Моє життя здається мені цілком 

осмисленим і цілеспрямованим. 

5 Кожен новий день здається мені 

завжди новим і не схожим на 

інші. 

3210123 Кожен день здається мені 

абсолютно схожим на всі інші. 

6 Коли я вийду на пенсію, то 

займуся цікавими справами, 

якими завжди мріяв зайнятися. 

3210123 Коли я вийду на пенсію, то 

намагатимусь не обтяжувати себе 

ніякими турботами. 

7 Моє життя склалося саме так, як я 

мріяв. 

3210123 Моє життя склалося зовсім не так, 

як я мріяв. 

8 Я не досяг успіхів у здійсненні 

своїх життєвих планів. 

3210123 Я здійснив багато чого з того, що 

було мною заплановано в житті. 

9 Моє життя беззмістовне і 

нецікаве. 

3210123 Моє життя наповнене цікавими 

справами. 

10 Якби мені довелося підводити 

сьогодні підсумок свого життя, то 

я б сказав, що воно було цілком 

осмисленим. 

3210123 Якби  мені довелося сьогодні 

підводити підсумок свого життя, 

то я б сказав, що воно не мало 

сенсу. 

11 Якби я міг вибирати, то  

побудував би своє життя 

абсолютно інакше. 

3210123 Якби я міг вибирати, то я  прожив 

би життя ще раз так само, як живу 

зараз. 

12 Оточуючий мене світ  часто 

породжує в мені  розгубленість і 

хвилювання 

3210123 Оточуючий мене світ, він зовсім 

не викликає в мене відчуття  

хвилювання і розгубленості. 

13 Я людина дуже обов'язкова. 3210123 Я людина зовсім не пунктуальна.  

14 Я вважаю, що людина має  

можливість здійснити свій 

життєвий вибір за своїм 

бажанням. 

3210123 Я вважаю, що людина позбавлена 

можливості вибирати через вплив 

вроджених здібностей і обставин. 

15 Я, безумовно, можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною. 

3210123 Я не можу про себе сказати, що я 

є цілеспрямованою людиною. 

16 В житті я ще не відчув  свого 

покликання і не маю ясних 

намірів. 

3210123 В житті я знайшов своє 

покликання до певної мети. 

17 Мої життєві погляди ще не 

визначилися. 

3210123 Мої життєві погляди цілком 

визначилися. 
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18 Я вважаю, що мені вдалося знайти 

покликання і цікаві цілі в житті. 

3210123 Я не впевнений в тому, що  

здатний знайти покликання і 

цікаву мету в житті. 

19 Моє життя в моїх руках, і я сам 

ним керую. 

3210123 Моє життя не підвладне мені, 

оскільки воно керується  

зовнішніми подіями. 

20 Мої повсякденні справи 

приносять мені задоволення і 

приємність.  

3210123 Мої повсякденні справи 

приносять мені суцільні 

неприємності і переживання. 

 

Ключі до шкал тесту СЖО: 

Для підрахунку балів необхідно перевести відзначені випробовуваним 

позиції на симетричній шкалі 3 2 1 0 1 2 3 в оцінки по висхідній або низхідній 

асиметричній шкалі за наступним правилом: 

У висхідну шкалу 1 2 3 4 5 6 7 переводяться пункти 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 16, 

17. 

В низхідну шкалу 7 6 5 4 3 2 1 переводяться пункти 2, 5, 6, 7, 10, 13, 

14, 15, I8, 19, 20. 

Після цього підсумовуються бали асиметричних шкал, відповідні 

позиціям, відзначеним випробовуваним. 

Субшкала 1 (Мета)                                    -, 3, 4, 10, 16, 17, 18.  

Субшкала 2 (Процес)                                  -,  1, 2, 4, 5, 7, 9  

Субшкала 3 (Результат)                           -,  8, 9, 10, 12, 20.  

Субшкала 4 (Локус контролю –Я)            -, 1, 15, 16, 19.  

Субшкала 5 (Локус контролю – життя) -,  7, 10, 11, 14, 18, 19. 

 

Норми, необхідні для оцінки результатів, приведені в таблиці:  

 
Субшкала Середне значення  ±  Стандартне відхілення  

чоловіки жінки 

Цілі у житті 32,90±5,92  29,38±6,24 

Процес життя 31,09±4,44  28,80±6,14 

Результативність 25,46±4.30  23,30±4,95 

Локус контролб -– Я 21,13±3,85  18,58±4,30 

Локус контролю – життя 30.14±5,80  28.70±6,10 

Занальний показник ОЖ 103,10±15,03  95,76±16,54 

 

Інтерпретація субшкал тесту СЖО: 

1. Мета в житті. Бали за цією шкалою характеризують наявність або 

відсутність в житті випробовуваного цілей на майбутнє, які надають життю 

смислу, спрямованості і тимчасової перспективи. Низькі бали за цією шкалою 

навіть при загальному високому рівні ОЖ будуть властиві людині, що живе 

сьогоднішнім або вчорашнім днем. Разом з тим, високі бали за цією шкалою 

можуть характеризувати не тільки цілеспрямовану людину, але й прожектера, 

плани якого не мають реальної опори у теперішньому часі і не 
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підкріплюються особистісною відповідальністю за їх реалізацію. Ці два 

випадки нескладно розрізнити, зважаючи на показники за іншими шкалами 

СЖО. 

2. Процес життя або інтерес і емоційна насиченість життя. Зміст цієї 

шкали співпадає з відомою теорією про те що єдиний смисл життя полягає в 

тому, щоб жити. Цей показник говорить про те, чи сприймає випробуваний 

сам процес свого життя як цікавий, емоційно насичений і сповнений смислу. 

Високі бали за цією шкалою і низькі за іншими характеризуватимуть 

гедоніста, що живе сьогоднішнім днем. Низькі бали за цією шкалою – ознака 

невдоволеності своїм життям в теперішньому часі; при цьому, проте, їй 

можуть додавати повноцінного смислу спогади  минулого або націленість в 

майбутнє. 

3. Результативність життя або задоволеність самореалізацією. Бали за 

цією шкалою відображають оцінку пройденого відрізка життя, відчуття того, 

наскільки продуктивно та осмислено його прожито. Високі бали за цією 

шкалою і низькі за іншими характеризуватимуть людину, яка доживає своє 

життя, у якої все вже в минулому, але минуле здатне надати смислу залишку 

життя. Низькі бали – невдоволеність прожитою частиною життя. 

4. Локус контролю – Я (Я – господар життя). Високі бали відповідають 

уявленню про себе як про сильну особу, володіючу достатньою свободою 

вибору, аби побудувати своє життя у відповідності зі своїми цілями і 

розумінням смислу. Низькі бали – свідчать про невіру в свої сили та здатність 

контролювати події власного життя. 

5. Локус контролю – життя або керованість життям. При високих 

балах – переконання в тому, що людині дано контролювати своє життя, вільно 

ухвалювати рішення і втілювати їх у життя. Низькі бали – фаталізм, 

переконаність в тому, що життя людини непідвладне свідомому контролю, що 

свобода вибору ілюзорна, і безглуздо що-небудь загадувати на майбутнє. 
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Додаток  З 

 

Результати оцінювання за субшкалами тесту „Сенсожиттєві орієнтації” 

Шкала Рівні (%) 

високий середній низький 

ЕГ КГ ПК-1 ПК-2 ЕГ КГ ПК-1 ПК-

2 

ЕГ КГ ПК-

1 

ПК-2 

Цілі в 

житті 

27,3 28,7 24,8 26,3 40,9 35,2 41,8 41,4 31,8 36,1 33,4 32,3 

Процес 

життя 

32,7 35,2 34,4 33,7 39,2 38,9 38,3 39,6 28,1 25,9 27,3 26,7 

Результа-

тивність 

життя 

14,5 15,7 13,8 15,1 50,9 48,2 47,4 49,5 34,5 36,1 38,8 35,4 

Локус-Я 38,1 35,2 34,9 37,2 42,7 47,2 44,5 43,1 19,1 17,6 20,6 19,7 

Локус-

Життя  

31,8 34,3 32,5 33,8 30,0 27,7 27,6 28,4 38,2 37,9 39,9 37,8 

Загальний 

показник 

свідомос-

ті життя 

28,2 29,6 28,1 29,2 40,9 39,8 39,9 40,4 30,9 30,6 32 30,4 
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Додаток  И 

Методика дослідження креативності (за П. Торренсом) 
 

Мета: визначення рівня розвитку креативності особистості. 

Інструкція: на сторінці зображені незакінчені фігури. Додайте до них 

додаткові лінії, щоб у вас з’явилися  цікаві предмети або сюжетні картинки. 

Спробуйте вигадати таку картинку або історію, яку ніхто інший не зможе 

придумати. Зробить її завершеною і цікавою, додайте до неї нові ідеї. 

Придумайте цікаву назву для кожної картинки і напишіть її під картинкою. На 

виконання цього завдання відводиться 10 хвилин. 

Тестовий матеріал: 
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Показники креативності: 

Швидкість – кількість ідей. Визначається підрахунком числа завершених 

ідей. Максимальне число балів –10.  

Оригінальність – нестандартність ідей. Оцінюється за таблицею.  

Бали за об’єднання двох рисунків (2 бали), 3-5 рисунків (5 балів), 6-10 

рисунків (10 балів).  

Гнучкість – здатність висувати різноманітні ідеї, переходити від одного 

аспекту проблеми до іншого. Визначається числом різних категорій 

відповідей. Для визначення категорії використовуються як самі рисунки, так і 

їх назви. Максимальне  число балів –10. 

 

Оцінювання рисунка  

 
Номер 

фігури 

Кількість 

балів 

Опис рисунка 

 

1 

0 Абстрактний візерунок, людина, голова, окуляри, птах, чайка 

1 Брови, очі, хвиля, море, морда тварини, хмара, серце, сова, квітка, 

яблуко, людина, собака 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

2 

0 Абстрактний візерунок, дерево, рогатка, квітка 

1 Літера, будинок, символ, покажчик, слід  кінцівки птаха, цифра, людина 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

3 

0 Абстрактний візерунок, звукові і радіохвилі, людина, човен, корабель, 

люди, фрукти 

1 Вітер, хмара, дощ, кульки, частини дерева, міст, гойдалка, морда 

тварини, колеса, лук і стріли, риба, санки, квіти 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

4 

0 Абстрактний візерунок, хвиля, море, змія, хвіст, знак питання 

1 Кішка, крісло, стілець, ложка, миша, гусениця, черв'як , окуляри, гусак, 

черепашка, лебідь, квітка, трубка для паління 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

5 

0 Абстрактний візерунок, блюдо, ваза, чаша, човен, корабель, людина, 

парасолька 

1 Водойма, озеро, гриб, губи, підборіддя, таз, лимон, яблуко, лук і стріли, 

яр, яма, риба, яйце 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

6 

0 Абстрактний візерунок, сходи, сходинки, обличчя 

1 Гора, ваза, ялина, піджак, сукня, гроза, блискавка, людина, квітка 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

7 

0 Абстрактний візерунок, ключ, машина, серп 

1 Гриб, черпак, ківш, лінза, людина, молоток, окуляри, самокат, серп і 

молот, тенісна ракетка 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

8 

0 Абстрактний візерунок, дівчинка, жінка, очі або тіло людини 

1 Літера, ваза, дерево, книжка, майка, сукня, ракета, квітка, щит 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

9 

0 Абстрактний візерунок, гори, пагорб, літера, вуха тварини 

1 Верблюд, вовк, кішка, лисиця, людина, собака, геометрична фігура 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 

 

10 

0 Абстрактний візерунок,гусак, качка, дерево, обличчя , лисиця 

1 Буратіно, дівчинка, птах, цифра, людина, геометрична фігура 

2 Всі інші більш оригінальні рисунки 
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Додаток  К 

 

Тест-опитувальник самоорганізації діяльності (ОСД) та сформованості 

навичок планування та цілепокладання 

 

Мета: діагностика сформованості навичок тактичного планування і 

стратегічного цілепокладання, особливостей структурування самоорганізації 

діяльності. 

Інструкція: вам пропонується ряд тверджень, що стосуються різних 

сторін Вашого життя і способів поводження з часом. Обведіть на шкалі ту 

цифру, яка найбільшою мірою характеризує Вас і відображає Вашу точку зору 

(1 – повну незгоду, 7 – повну згоду з цим твердженням, 4 – середина шкали, 

інші цифри - проміжні значення). 

 
1 Мені потрібно багато часу, щоб „розгойдатися” і почати діяти. 1 2 3 4 5 6 7 

2 Я планую мої справи щодня. 1 2 3 4 5 6 7 

3 Мене виводять з себе і вибивають зі звичного графіка 

непередбачені справи. 

1 2 3 4 5 6 7 

4 Зазвичай я намічаю програму на день і намагаюся її виконати. 1 2 3 4 5 6 7 

5 Мені буває важко завершити розпочате. 1 2 3 4 5 6 7 

6 Я не можу відмовитися від розпочатої справи, навіть якщо вона 

мені „не по зубах”. 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Я знаю, чого хочу, і роблю все, щоб цього домогтися. 1 2 3 4 5 6 7 

8 Я заздалегідь вибудовую план майбутнього дня. 1 2 3 4 5 6 7 

9 Мені важливіше те, що я роблю і переживаю в цей момент, а не 

те, що буде або було. 

1 2 3 4 5 6 7 

10 Я можу почати робити кілька справ і жодну з них не закінчити. 1 2 3 4 5 6 7 

11 Я планую мої повсякденні справи згідно з визначеними 

принципами. 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Я вважаю себе людиною, що живе „тут і зараз”. 1 2 3 4 5 6 7 

13 Я не можу перейти до іншої справі, якщо не завершив 

попередньої. 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Я вважаю себе цілеспрямованою людиною. 1 2 3 4 5 6 7 

15 Замість того, щоб займатися справами, я часто даремно витрачаю 

час. 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Мені подобається вести щоденник і фіксувати в ньому те, що 

відбувається зі мною. 

1 2 3 4 5 6 7 

17 Іноді я навіть не можу заснути, згадавши про недороблені справи. 1 2 3 4 5 6 7 

18 У мене є до чого прагнути. 1 2 3 4 5 6 7 

19 Мені подобається користуватися щоденником та іншими засобами 

планування часу. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 Моє життя спрямоване на досягнення певних результатів. 1 2 3 4 5 6 7 

21 У мене бувають труднощі з упорядкуванням моїх справ. 1 2 3 4 5 6 7 

22 Мені подобається писати звіти за підсумками роботи. 1 2 3 4 5 6 7 

23 Я ні до чого не прагну. 1 2 3 4 5 6 7 

24 Якщо я не закінчив справу, то це не виходить у мене з голови. 1 2 3 4 5 6 7 

25 У мене є головна мета в житті. 1 2 3 4 5 6 7 
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Обробка результатів. 

За кожним фактором підраховуються результати кожного пункту, що 

входить до цього фактору. Результати за „зворотними” пунктам, зазначеним 

знаком „-”, підраховуються наступним чином: 1 бал замінюється на 7 балів, 2 

бали – на 6 балів і т. ін. 

Ключ  до тесту-опитувальника ОСД. 

Шкала „Планомірність” (пункти  2,4,8, 11) вимірює ступінь залученості 

особистості до тактичного щоденного планування за певними принципами. 

Шкала „Цілеспрямованість” (пункти 7, 14, 18, 20, 23(-), 25) вимірює 

здатність особистості сконцентруватися на цілі. 

Шкала „Наполегливість” (пункти l(-),5(-),10(-),15(-),21(-)) вимірює 

схильність особистості додавати вольових зусиль для завершення розпочатої 

справи і впорядкування активності. 

Шкала „Фіксація” (пункти 3,6, 13, 17,24) вимірює схильність 

особистості до фіксації на заздалегідь запланованій структурі організації подій 

у часі. 

Шкала „Самоорганізація” (пункти  16, 19, 22) вимірює схильність 

суб’єкта до використання зовнішніх засобів організації діяльності. 

Шкала „Орієнтація на дійсність” (пункти 9, 12)  вимірює тимчасову 

орієнтацію на сьогодення. 

Високий загальний сумарний бал (більше 125) характеризує людину, 

якій властиве бачити і ставити цілі, планувати свою діяльність, в тому числі за 

допомогою зовнішніх засобів, і, проявляючи вольові якості і наполегливість, 

йти до її досягнення, що іноді може призводити до негнучкості. 

Середній загальний сумарний бал (95-125 балів) характеризує людину, 

яка здатна поєднувати структурований підхід до організації часу свого життя 

зі спонтанністю і гнучкістю, вміє цінувати всі складові власного 

психологічного часу і витягувати для себе цінний досвід з багатоплановості 

свого життя.  

Низький загальний сумарний бал (менш ніж 95) характеризує людину, 

для якої майбутнє досить туманно, їй не властиво планувати свою щоденну 

активність і докладати вольові зусилля для завершення розпочатих справ. У 

той же час це дозволяє їй досить швидко перебудовуватися на нову діяльність, 

але вона „застряє” на структурованості і на поточних відчуттях. 
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Додаток  Л 

 

Багаторівневий особистісний опитувальник „Адаптивність” 

(за А.Маклаковим, С.Черм’яніним) 

 

Мета: оцінка адаптаційних можливостей особистості з урахуванням 

соціально-психологічних та психофізіологічних характеристик, що 

відображають узагальнені особливості нервово-психічного та соціального 

розвитку 

Інструкція: зараз вам буде запропоновано відповісти на ряд питань, що 

стосуються деяких особливостей вашого самопочуття, поведінки, характеру. 

Будьте відверті, довго не роздумуйте над змістом питань, давайте природні 

відповіді, які перші прийдуть вам на думку. Пам’ятайте, що немає „хороших” 

або „поганих” відповідей. Якщо ви відповідаєте на питання „Так”, позначте у 

відповідній клітині реєстраційного бланка знак „+” (плюс), якщо ви обрали 

відповідь „Ні”, напишіть знак „-” (мінус).  

1. Буває, що я серджуся. 

2. Зазвичай вранці я прокидаюся свіжим і відпочившим. 

3. Зараз я  так само працездатний, як і завжди. 

4. Доля безумовно несправедлива до мене. 

5. Запори у мене бувають рідко. 

6. Часом мені дуже хотілося покинути свій будинок. 

7. Часом у мене бувають напади сміху або плачу. 

8. Мені здається, що мене ніхто не розуміє. 

9. Вважаю, що, якщо хтось заподіяв мені зло, я повинен йому відповісти тим 

же. 

10. Іноді мені в голову приходять такі нехороші думки, що краще про них 

нікому не розповідати. 

11. Мені буває важко зосередитися на якому-небудь завданні чи роботі. 

12. У мене бувають дуже дивні і незвичайні переживання. 

13. У мене були відсутні неприємності через мою поведінку. 

14. У дитинстві я иноді робив дрібні крадіжки. 

15. Іноді у мене з’являється бажання ламати або трощити все навколо. 

16. Бувало, що я цілими днями або навіть тижнями нічого не міг робити, бо 

ніяк не міг змусити себе взятися за роботу. 

17. Сон у мене переривчастий і неспокійний. 

18. Моя сім’я ставиться з несхваленням до тієї роботи, яку я вибрав. 

19. Бували випадки, коли я не виконував своїх обіцянок. 

20. Голова у мене болить часто. 

21. Раз на тиждень або частіше я без всякої видимої причини раптово відчуваю 

жар у всьому тілі. 

22. Було б добре, якби майже всі закони скасували. 

23. Стан мого здоров’я майже такий, як у більшості моїх знайомих (не гірше). 
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24. Зустрічаючи на вулиці своїх знайомих чи шкільних друзів, з якими я давно 

не бачився, я скоріше пройду повз, якщо вони зі мною не заговорять першими. 

25. Більшості людей, які мене знають, я подобаюся. 

26. Я людина товариська. 

27. Іноді я так наполягаю на своєму, що люди втрачають терпіння. 

28. Велику частину часу настрій у мене пригнічений. 

29. Тепер мені важко сподіватися на те, що я чогось досягну в житті. 

30. У мене мало впевненості в собі. 

31. Іноді я говорю неправду. 

32. Зазвичай я вважаю, що життя чогось стоїть. 

33. Я вважаю, що більшість людей здатні збрехати, щоб просунутися по 

службі. 

34. Я охоче беру участь у зборах та інших громадських заходах. 

35. Я сварюся з членами моєї сім’ї дуже рідко. 

36. Іноді я сильно відчуваю бажання порушити правила пристойності чи кому-

небудь нашкодити. 

37. Найважча боротьба для мене – це боротьба з самим собою. 

38. М’язові судоми або посмикування в мене бувають вкрай рідко (або майже 

не бувають). 

39. Я досить байдужий до того, що зі мною буде. 

40. Іноді, коли я себе погано почуваю, я буваю дратівливим. 

41. Велику частину часу у мене таке відчуття, що я зробив щось не те або 

навіть погане. 

42. Деякі люди до того люблять командувати, що мене так і тягне робити все 

наперекір, навіть якщо я знаю, що вони праві. 

43. Я часто вважаю себе зобов’язаним відстоювати те, що вважаю 

справедливим. 

44. Моя мова зараз така ж, як завжди (не швидша і не повільніша), немає ні 

хрипоти, ні невиразності. 

45. Я вважаю, що моє сімейне життя таке ж добре, як і у більшості моїх 

знайомих. 

46. Мене страшенно зачіпає, коли мене критикують або лають. 

47. Іноді у мене буває таке відчуття, що я просто повинен нанести 

пошкодження собі або кому-небудь іншому. 

48. Моя поведінка значною мірою визначається звичаями тих, хто мене 

оточує.  

49. У дитинстві у мене була така компанія, де всі намагалися стояти один за 

одного. 

50. Іноді мене так і підмиває з ким-небудь затіяти бійку. 

51. Бувало, що я говорив про речі, в яких не розбираюся. 

52. Зазвичай я засинаю спокійно і мене не турбують ніякі думки. 

53. Останні кілька років я почуваю себе добре. 

54. У мене ніколи не було ні нападів, ні судом. 

55. Зараз маса мого тіла постійна (я не худну і не повнію). 

56. Я вважаю, що мене часто карали, коли я цього не заслуговував. 
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57. Я легко можу заплакати. 

58. Я мало втомлююся. 

59. Я був би досить спокійний, якби у кого-небудь з моєї родини були 

неприємності через порушення закону. 

60. З моїм розумом діється щось недобре. 

61. Щоб приховати свою сором’язливість, мені доводиться витрачати великі 

зусилля. 

62. Напади запаморочення в мене бувають дуже рідко (або майже не бувають). 

63. Мене турбують сексуальні (статеві) питання. 

64. Мені важко підтримувати розмову з людьми, з якими я щойно 

познайомився. 

65. Коли я намагаюся щось зробити, то часто помічаю, що в мене тремтять 

руки. 

66. Руки в мене такі ж спритні і моторні, як і раніше. 

67. Велику частину часу я відчуваю загальну слабкість. 

68. Іноді, коли я збентежений, я сильно потію, і мене це дратує. 

69. Буває, що я відкладаю на завтра те, що повинен зробити сьогодні. 

70. Думаю, що я людина приречена. 

71. Бували випадки, що мені було важко втриматися від того, щоб будь-що не 

поцупити у будь-кого або будь-де, наприклад в магазині. 

72. Я зловживав спиртними напоями. 

73. Я часто про що-небудь тривожуся. 

74. Мені б хотілося бути членом декількох гуртків чи товариств. 

75. Я рідко задихаюся, і у мене не буває сильного серцебиття. 

76. Все своє життя я суворо дотримуюся принципів, заснованих на почутті 

обов’язку. 

77. Траплялося, що я перешкоджав чи робив наперекір людям просто з 

принципу, а не тому, що справа була дійсно важлива. 

78. Якщо мені не загрожує штраф і машин поблизу немає, я можу перейти 

вулицю там, де хочеться, а не там, де належить. 

79. Я завжди був незалежним і вільним від контролю з боку родини. 

80. У мене бували періоди такого сильного занепокоєння, що я навіть не міг 

всидіти на місці. 

81. Найчастіше мої вчинки неправильно тлумачили. 

82. Мої батьки і (або) інші члени моєї родини чіпляються до мене більше, ніж 

треба. 

83. Хтось керує моїми думками. 

84. Люди байдужі до того, що з тобою станеться. 

85. Мені подобається бути в компанії, де всі жартують один над одним. 

86. У школі я засвоював матеріал повільніше, ніж інші. 

87. Я цілком впевнений у собі. 

88. Нікому не довіряти – найбезпечніше. 

89. Раз на тиждень або частіше я буваю дуже збудженим і схвильованим. 

90. Коли я перебуваю в компанії, мені важко знайти потрібну тему для 

розмови. 
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91. Мені легко змусити інших людей боятися мене й іноді я це роблю заради 

забави. 

92. У грі я віддаю перевагу виграшу. 

93. Нерозумно засуджувати людину, яка обманула того, хто сам дозволяє себе 

обманювати. 

94. Хтось намагається впливати на мої думки. 

95. Я щодня випиваю незвично багато води. 

96. Найщасливішим я буваю, коли залишаюся один. 

97.Я обурююся кожен раз, коли дізнаюся, що злочинець з якої-небудь причини 

залишився безкарним. 

98. У моєму житті був один або кілька випадків, коли я відчував, що хтось за 

допомогою гіпнозу змушує мене робити ті чи інші вчинки. 

99. Я дуже рідко заговорюю з людьми першим. 

100. У мене ніколи не було зіткнень з законом. 

101. Мені приємно мати серед своїх знайомих значних людей, це як би додає 

мені ваги у власних очах. 

102. Іноді без усякої причини у мене раптом настають періоди незвичайної 

веселості. 

103. Життя для мене майже завжди пов’язане з напругою. 

104. У школі мені було дуже важко говорити перед класом. 

105. Люди проявляють по відношенню до мене стільки співчуття і симпатії, 

скільки я заслуговую. 

106. Я відмовляюся грати в деякі ігри, тому, що це в мене погано виходить. 

107. Мені здається, що я заводжу друзів з такою ж легкістю як і інші. 

108. Мені неприємно, коли навколо мене люди. 

109. Як правило, мені не щастить. 

110. Мене легко привести в замішання. 

111. Деякі з членів моєї родини робили вчинки, які мене лякали. 

112. Іноді у мене бувають напади сміху або плачу, з якими ніяк не можу 

впоратися. 

113. Мені буває важко приступити до виконання нового завдання чи почати 

нову справу. 

114. Якби люди не були налаштовані проти мене, я досяг би в житті набагато 

більшого. 

115. Мені здається, що мене ніхто не розуміє. 

116. Серед моїх знайомих є люди, які мені не подобаються. 

117. Я легко втрачаю терпіння з людьми. 

118. Часто в новій обстановці я відчуваю почуття тривоги. 

119. Часто мені хочеться померти. 

120. Іноді я буваю такий збуджений, що мені буває важко заснути. 

121. Часто я переходжу на інший бік вулиці, щоб уникнути зустрічі з тим, кого 

я побачив. 

122. Бувало, що я кидав розпочату справу, тому що боявся, що не впораюся з 

ним. 

123. Майже кожен день трапляється щось, що лякає мене. 
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124. Навіть серед людей я зазвичай відчуваю себе самотнім. 

125. Я переконаний, що існує лише одне-єдине правильне розуміння сенсу 

життя. 

126. В гостях я частіше сиджу десь осторонь або розмовляю з ким-небудь 

одним, ніж беру участь у загальних розвагах.  

127. Мені часто кажуть, що я запальний. 

128. Буває, що я з кимось пліткую. 

129. Часто мені буває неприємно, коли я намагаюся застерегти когось від 

помилок, а мене розуміють неправильно. 

130. Я часто звертаюся до людей за порадою. 

131. Часто, навіть тоді, коли для мене складається все добре, я відчуваю, що 

для мене все байдуже. 

132. Мене досить важко вивести з себе. 

133. Коли я намагаюся вказати людям на їхні помилки або допомогти, вони 

часто розуміють мене неправильно. 

134. Зазвичай я спокійний, і мене нелегко вивести з душевної рівноваги. 

135. Я заслуговую суворого покарання за свої вчинки. 

136. Мені властиво так сильно переживати свої розчарування, що я не можу 

змусити себе не думати про них. 

137. Часом мені здається, що я ні на що не придатний. 

138. Бувало, що під час обговорення деяких питань я, особливо не 

замислюючись, погоджувався з думкою інших. 

139. Мене вельми турбують всілякі нещастя. 

140. Мої переконання і погляди непохитні. 

141. Я думаю, що можна, не порушуючи закону, спробувати знайти в ньому 

лазівку. 

142. Є люди, які мені настільки неприємні, що я в глибині душі радію, коли 

вони отримують наганяй за що-небудь. 

143. У мене бували періоди, коли через хвилювання я втрачав сон. 

144. Я відвідую всілякі громадські заходи, тому що це дозволяє мені бувати 

серед людей. 

145. Можна пробачити людям порушення тих правил, які вони вважають 

нерозумними. 

146. У мене є погані звички, які настільки сильні, що боротися з ними просто 

марно. 

147. Я охоче знайомлюся з новими людьми. 

148. Буває, що непристойний жарт у мене викликає сміх. 

149. Якщо справа йде у мене погано, то мені відразу хочеться все кинути. 

150. Я віддаю перевагу тому, щоб діяти відповідно до власних планів, а не 

слідувати вказівкам інших. 

151. Люблю, щоб оточуючі знали мою точку зору. 

152. Якщо я поганої думки про людину або навіть нехтую нею, я не намагаюся 

приховати це від неї. 

153. Я людина нервова і легко збудлива. 

154. Все у мене виходить погано, не так як треба. 
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155. Майбутнє мені здається безнадійним. 

156. Люди досить легко можуть змінити мою думку, навіть якщо до цього 

воно здавалося мені непохитним. 

157. Кілька разів на тиждень у мене буває таке відчуття, що має статися щось 

страшне. 

158. Велику частину часу я відчуваю себе втомленим. 

159. Я люблю бувати на вечорах і просто в компаніях. 

160. Я намагаюся ухилитися від конфліктів і скрутних положень. 

161. Мене дуже дратує те, що я забуваю, куди кладу речі. 

162. Пригодницькі розповіді мені подобаються більше, ніж розповіді про 

любов. 

163. Якщо я захочу зробити щось, але оточуючі вважають, що цього робити не 

варто, я можу легко відмовитися від своїх намірів. 

164. Нерозумно засуджувати людей, які прагнуть отримати від життя все, що 

можуть. 

165. Мені байдуже, що про мене думають інші. 

 

Бланк відповіді: 

 
 

Обробку результатів проводять за чотирма „ключам”, відповідних 

шкалам: „достовірність”, „нервово-психічна стійкість”, „комунікативні 

здібності”, „моральна нормативність”, „особистісний адаптивний потенціал”. 

На кожне питання тесту обстежуваний може відповідати „так” або „ні”. Тому 

при обробці результатів враховується кількість відповідей, що співпали з 

„ключем”. Кожен збіг з ключем оцінюється в один „сирий” бал. 

Шкала достовірності оцінює ступінь об’єктивності відповідей. У разі, 

якщо загальна кількість „сирих” балів перевищує 10, то отримані дані слід 

вважати недостовірними внаслідок прагнення обстежуваного відповідати 

соціально бажаному типу особистості. 
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Ключ  

 
 

Переклад результатів у стени 

 
 Підсумкову оцінку за шкалою „Особистісний адаптивний потенціал” 

можна отримати шляхом простого підсумовування сирих балів за трьома 

шкалами „нервово-психічна стійкість”, „комунікативні здібності”, 

„моральна нормативність” з подальшим переведенням отриманої суми по 

таблиці. 
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Інтерпретація адаптивних здібностей за шкалою „ЛАП” методики 

„Адаптивність” 

 
 

Інтерпретація основних шкал методики „ Адаптивність” 
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Додаток  М 
 

Методика діагностики рівня емпатійних здібностей особистості 

 (за В. Бойко) 

 

Мета: визначення рівня емпатійних здібностей особистості. 

Інструкція: якщо ви згодні з даними твердженнями, поставте в бланку 

відповідей поруч з їхніми номерами знак „+” якщо незгодні – то знак „-”. 

Текст опитувальника. 

1. У мене є звичка уважно вивчати обличчя і поведінку людей, щоб 

зрозуміти їх характер схильності і здібності. 

2. Якщо оточуючі проявляють ознаки нервозності, я зазвичай 

залишаюся спокійним. 

3. Я більше довіряю доводам свого розуму ніж інтуїції. 

4. Я вважаю цілком доречним для себе цікавитися домашніми 

проблемами товаришів. 

5. Я можу легко увійти в довіру людини, якщо буде потрібно. 

6. Звичайно ж я з першої зустрічі вгадую „близьку душу” у новій 

людині. 

7. Я з цікавості звичайно заводжу розмову про життя, роботу, 

політику з випадковими супутниками в поїзді, автобусі, літаку. 

8. Я втрачаю душевну рівновагу, якщо оточуючі чимось 

пригнобленні. 

9. Моя інтуїція – більш надійний засіб розуміння оточуючих, ніж 

знання або досвід. 

10. Проявляти цікавість до внутрішнього світу іншої особистості – 

безтактно. 

11. Часто своїми словами я завдаю болю близьким мені людям не 

помічаючи цього. 

12. Я легко можу уявити себе будь-якою твариною, відчути її звички і 

стан. 

13. Я рідко думаю про причини вчинків людей, що безпосередньо 

мене стосуються. 

14. Я рідко приймаю близько до серця проблеми своїх друзів. 

15. Звичайно за кілька днів я почуваю, що щось повинно трапитися з 

близькою мені людиною, і чекання виправдовуються. 

16. У спілкуванні з діловими партнерами намагаюся уникати розмов 

про особисте. 

17. Іноді близькі дорікають мене у черствості, неуважності до них. 

18. Мені легко вдається наслідуючи людей копіювати їхню інтонацію 

і міміку. 

19. Мій цікавий погляд часто бентежить нових партнерів. 

20. Чужий сміх звичайно захоплює мене. 

21. Часто діючи інтуїтивно, я, проте, знаходжу правильний підхід до 

людини. 
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22. Плакати від щастя нерозумно. 

23. Я здатний цілком злитися з коханою людиною, ніби розчинившись 

у ній. 

24. Мені рідко зустрічалися люди, яких я розумів би без зайвих слів. 

25. Я мимоволі або з цікавості часто підслуховую сторонні розмови 

людей. 

26. Я можу залишатися спокійним, навіть якщо всі навколо мене 

хвилюються. 

27. Мені простіше підсвідомо відчути сутність людини ніж зрозуміти 

її „розклавши по поличках”. 

28. Я спокійно ставлюся до дрібних неприємностей, що трапляються у 

будь-кого із членів родини. 

29. Мені б було важко душевно, довірливо розмовляти з 

настороженою, замкненою людиною. 

30. У мене творча натура – поетична, художня, артистична. 

31. Я без особливої цікавості вислуховую сповіді нових знайомих. 

32. Я засмучуюся, якщо бачу людину, яка плаче. 

33. Моє мислення більше відрізняється конкретністю, строгістю, 

послідовністю, ніж інтуїцією. 

34. Коли друзі починають говорити про свої неприємності, я 

намагаюся перевести розмову на іншу тему. 

35. Якщо я бачу, що у когось із близьких погано на душі, то звичайно 

утримуюся від розпитувань. 

36. Мені важко зрозуміти, чому дрібниці можуть так сильно 

засмучувати людей. 

Обробка результатів. Нижче наводиться „Ключ” у вигляді 6 шкал з 

номерами визначних тверджень. Номери першого стовпчика в бланку для 

відповідей відповідають номеру шкали. Підраховується число відповідей, що 

відповідають „ключу” кожної шкали (по горизонталі), і записується у графу 

„кількість балів”. Кожна відповідь, що збіглася, з урахуванням знака 

оцінюється в 1 бал. Потім визначається загальна сума балів.  

При сумарному рівні по всіх шкалах діагностується: 

Високий рівень – 30 – 36 балів; Середній рівень – 20 – 29 балів; 

Низький рівень – 0 – 19 балів. 

Ключ 

1 +  7 +  13 –  19 +  25 +  31 –  

2 –  8 +  14 –   20 +  26 –  32 +  

3 –  9 +  15 +   21 +  27 +  33 –  

4 +  10 –  16 –  22 –  28 –  34 –  

5 +  11 –  17 –  23 –  29 –  35 –   

6+  12 +  18 +  24 –  30 +  36 –  
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Додаток  Н 
 

Діагностика рефлективності (за А. Карповим) 

Мета: визначення рівня розвитку рефлексивності в особистості 

Інструкція: вам належить дати відповіді на кілька тверджень 

опитувальника. У бланку відповідей навпроти номера питання напишіть, будь 

ласка, цифру, відповідну варіанту Вашої відповіді: 1 – абсолютно невірно; 2 – 

невірно; 3 – скоріше так; 4 – не знаю; 5 – швидше вірне; 6 – вірно; 7 – 

абсолютно вірно. 

Текст опитувальника: 

1. Прочитавши хорошу книгу, я завжди потім довго думаю про неї; 

хочеться її з кимось обговорити. 

2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу 

відповісти перше, що спало на думку. 

3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити по справі, я 

зазвичай подумки планую майбутню розмову. 

4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від 

думок про нього. 

5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, 

мені буває цікаво раптом згадати, що послужило початком ланцюжка думок. 

6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про 

майбутні труднощі. 

7. Головне для мене – уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі 

мають другорядне значення. 

8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому будь-хто незадоволений 

мною. 

9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини. 

10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи. 

11. Мені було б важко написати серйозний лист, якби я заздалегідь не 

склав план. 

12. Я віддаю перевагу діям, а не розмірковуванню над причинами 

своїх невдач. 

13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки. 

14. Як правило, щось задумав, я прокручую в голові свої задуми, 

уточнюючи деталі, розглядаючи всі варіанти. 

15. Я турбуюся про своє майбутнє. 

16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись 

першою думкою, що прийшла в голову. 

17. Часом я приймаю необдумані рішення. 

18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, 

наводячи все нові і нові аргументи на захист своєї точки зору. 

19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто в 

ньому винен, я в першу чергу починаю з себе. 

20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно 

обміркувати і зважити. 
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21. У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу 

передбачити, якої поведінки чекають від мене оточуючі. 

22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я як би 

подумки повільно веду з ним діалог. 

23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття 

викликають у інших людях мої слова і вчинки. 

24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов’язково 

подумаю, в яких словах це краще зробити, щоб його не образити. 

25. Вирішуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли 

займаюся іншими справами. 

26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе 

винуватим. 

27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане. 

Обробка результатів. 

З цих 27 тверджень 15 є прямими (номера питань: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 

14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25). Решта 12 – зворотні твердження, що необхідно 

враховувати при обробці результатів, коли для отримання підсумкового балу 

підраховуються в прямих питаннях цифри, відповідні до відповідей 

випробовуваних, а в зворотних – значення, замінені на ті, що виходять при 

інверсії шкали відповідей. Тобто 1 = 7, 2 = 6, 3 = 5, 4 = 4, 5 = 3, 6 = 2, 7 = 1. 

Ключ. Переведення тестових балів у стени. 

Стени 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тестові 

бали 

80 и 

нижче 

81 –

100 

101 – 

107 

108 –

113 

114 –

122 

123 –

130 

131 –

139 

140 – 

147 

148 – 

156 

157 – 

171 

172 и 

вище 

 

Результати методики, рівні або більші, ніж 7 стенів, свідчать про 

високорозвинену рефлексивність. Результати в діапазоні від 4 до 7 стенів – 

індикатори середнього рівня рефлексивності. Показники, менші 4-х стенів 

свідчать про низький рівень розвитку рефлексивності. 
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Додаток  П 

Методика дослідження вольової саморегуляції 

А. Звєрькова та Є. Ейдмана 

 

Інструкція: вам пропонується тест, який включає 30 тверджень. Уважно 

прочитайте кожне з них та вирішіть, наскільки воно характеризує вас. Якщо 

правильно характеризує, то на аркуші для відповідей навпроти номера даного 

твердження поставте знак „+” якщо вважаєте, що неправильно, знак „-”. 

Тестовий матеріал: 

1. Якщо в мене щось не виходить, то нерідко виникає бажання покинути 

цю справу. 

2. Я не відмовляюся від своїх задумів і справ, навіть якщо доводиться 

вибирати між ними та приємною компанією. 

3. За необхідності мені неважко стримати спалах гніву. 

4. Звичайно я зберігаю спокій, чекаючи товариша, який спізнюється на 

призначений час. 

5. Мене важко відірвати від розпочатої роботи. 

6. Мене дуже вибиває з колії фізичний біль. 

7. Я завжди намагаюся вислухати співрозмовника, не перебиваю, навіть 

якщо не терпиться йому заперечити. 

8. Я завжди відстоюю свою позицію у розмові. 

9. Якщо треба, я можу не спати кілька ночей (наприклад, робота, 

чергування) і весь наступний день бути „в гарній формі”. 

10. Мої плани занадто часто перекреслюються зовнішніми обставинами. 

11. Я не вважаю себе терплячою людиною. 

12. Не так просто мені примусити себе байдуже спостерігати хвилююче 

видовище. 

13. Мені рідко вдається примусити себе продовжувати роботу після серії 

прикрих невдач. 

14. Якщо я ставлюся до когось погано, мені важко приховати зневагу до 

нього. 

15. За потреби я можу займатися своєю справою в незручних та в не 

пристосованих до цього умовах. 

16. Мені дуже ускладнює роботу усвідомлення того, що її необхідно 

виконати в точно визначений термін. 

17. Я вважаю себе рішучою людиною. 

18. З фізичною втомою я справляюся значно краще, ніж інші. 

19. Краще зачекати ліфт, ніж підійматися сходами. 

20. Зіпсувати мені настрій не так просто. 

21. Інколи якась дрібниця заполонює мої думки, не дає спокою, і я не можу 

її позбутися. 

22. Мені важче, ніж іншим зосередитися на завданні чи на роботі. 

23. Сперечатися зі мною важко. 

24. Я завжди прагну довести розпочату справу до кінця. 



291 

 

25. Мене легко відвернути від справ. 

26. Я іноді помічаю, що намагаюся домогтися свого всупереч об’єктивним 

обставинам. 

27. Люди іноді заздрять моєму терпінню та допитливості. 

28. Мені важко зберегти спокій у стресовій ситуації. 

29. Я помічаю, що під час одноманітної роботи мимоволі починаю 

змінювати спосіб дії, навіть якщо це інколи призводить до погіршення 

результатів. 

30. Мене, як правило, дратує, коли „перед носом” зачиняються двері 

транспорту або ліфта, що від’їжджають. 

Обробка результатів. 

Мета обробки результатів – визначення величин індексів вольової 

саморегуляції за пунктами загальної шкали та індексів за субшкалами 

наполегливість і самовладання. 

Кожен індекс – це сума балів, отриманих при підрахунку збігу відповідей з 

ключем загальної шкали чи субшкали. 

В опитувальнику міститься 6 замаскованих тверджень. Тому загальний 

сумарний бал за загальною шкалою має бути в межах 0-24, за субшкалою 

наполегливості - 0-16 та за субшкалою самовладання - 0-13. 

 

Ключ для підрахунку індексів вольової саморегуляції 

Загальна шкала 1-, 2+, 3+, 4+, 5+,6-, 7+, 9+, 10-, 11+, 13-, 14-, 16-, 17+, 
18+, 20+, 21-, 22-, 24+, 25-, 27+, 28-, 29-, 30- 

Наполегливість 1-, 2+, 5+, 6-, 9+, 10-, 11+, 13-, 16-, 17+, 18+, 20+, 22-, 
24+, 25-, 27+ 

Самовладання 3+, 4+, 5+, 7+, 13-, 14-, 16-, 21-, 24+, 27+, 28-, 29-, 30- 

 

Аналіз результатів. 

У загальному вигляді під рівнем вольової саморегуляції розуміють міру 

опанування особистою поведінкою в різноманітних ситуаціях, здатність 

свідомо керувати своїми діями, бажаннями, станами. 

Рівень розвитку вольової саморегуляції може бути охарактеризовано в 

цілому й окремо за такими властивостями характеру, як наполегливість та 

самовладання. Рівні вольової саморегуляції визначаються порівнянням із 

середніми значеннями кожної шкали. Якщо вони становлять більше половини 

максимально можливої суми збігів, то цей показник відображає високий 

рівень розвитку загальної саморегуляції, наполегливості чи самовладання. Для 

загальної шкали ця величина становить 12, для шкали наполегливості - 8, для 

шкали самовладання - 6. 

Високий бал за загальною шкалою властивий емоційно зрілим, активним, 

незалежним, самостійним особам. їх відрізняє спокій, упевненість у собі, 

стійкість намірів, реалістичність поглядів, розвинене почуття особистого 

обов’язку. Як правило, вони добре рефлектують особисті мотиви, планомірно 

втілюють власні наміри, вміють розподіляти зусилля і здатні контролювати 

свої вчинки, володіють вираженою соціально-позитивною спрямованістю. У 

граничних випадках у них можливе наростання внутрішньої напруги, 
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пов’язаної з прагненням контролювати кожен нюанс власної поведінки і з 

тривожністю через найменшу її спонтанність. 

Низький бал спостерігається в людей чутливих, емоційно нестійких, 

вразливих, невпевнених у собі. Рефлективність у них невисока, а загальний 

фон активності, як правило, занижений. Їм властиві імпульсивність і 

нестійкість намірів. Це може бути пов’язано як з незрілістю, так і з вираженою 

витонченістю натури, не підкріпленою здатністю до рефлексії та 

самоконтролю. 

Субшкала наполегливості характеризує силу намірів людини – її прагнення 

до здійснення розпочатої справи. На позитивному полюсі – діяльнісні, 

працездатні люди, які активно прагнуть до виконання запланованого, їх 

мобілізують перешкоди на шляху до мети, не відвертають альтернативи і 

спокуси, головна їхня цінність - розпочата справа. Таким людям притаманна 

повага до соціальних норм, прагнення повністю підпорядковувати свою 

поведінку цим нормам. У крайньому прояві можлива втрата гнучкості 

поведінки, поява маніакальних тенденцій. Низькі значення за даною шкалою 

вказують на підвищену лабільність, невпевненість, імпульсивність, що можуть 

призвести до непослідовності в поведінці. Знижений фон активності та 

працездатності, як правило, компенсується в таких людей підвищеною 

чутливістю, гнучкістю, винахідливістю, а також тенденцією до вільного 

трактування соціальних норм. 

Субшкала самовладання відображає рівень довільного контролю емоційних 

реакцій і станів. Високий бал отримують люди емоційно стійкі, які добре 

володіють собою в різноманітних ситуаціях. Характерний для них внутрішній 

спокій, упевненість у собі звільняють від страху перед невідомим, підвищують 

готовність до сприймання нового, непередбаченого і, як правило, поєднуються 

із свободою поглядів, з тенденцією до новаторства і радикалізму. Разом з тим 

прагнення до постійного самоконтролю, надмірне свідоме обмеження 

спонтанності може призвести до підвищення внутрішньої напруженості, до 

переважання постійної стурбованості та втоми. 

На другому полюсі цієї субшкали – спонтанність, що у поєднанні з 

вразливістю та переважанням традиційних поглядів, захищає людину від 

інтенсивних переживань і внутрішніх конфліктів, сприяє незворушному 

настрою. 
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Додаток  Р 

Порівняльні результати констатувального та контрольного етапів 

педагогічного експерименту 

              Рівень 

Критерії 
 Високий Середній Низький 

КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% 
Потребовий 

критерій  

Констат. 25,9 24,5 38,9 40,0 35,2 35,5 

Контр. 28,7 36,4 41,2 53,6 30,1 10 

Різниця +2,8 +11,9 + 2,3 + 13,6 -5,1 -25,5 

Знаннєво-

творчий 

критерій  

Констат. 26,9 26,4 39,8 43,6 33,3 30 

Контр. 29,2 38,2 44,1 53,7 26,8 8,2 

Різниця +2,3 + 11,8 + 4,3 +10,1 -6,5 -21,8 

Операційний 

критерій  

Констат. 20,0 22,7 58,1 55,7 21,9 21,6 

Контр. 22,5 30,9 61,2 63,1 16,3 6 

Різниця +2,5 +8,2 +3,1 +7,4 -5,6 -15,6 

Рефлексивний 

критерій  

Констат. 24,1 23,6 41,6 41,8 34,3 34,6 

Контр. 25,9 35 46,3 52.7 27,7 12,3 

Різниця +1,8 + 11,4 + 4,7 +10,9 -6,6 -22,3 

Узагальнений Констат. 24,2 24,3 44,6 45,3 31,2 30,4 

Контр. 26,2 34,6 49,6 56,6 23,7 11,3 

Різниця +2,0 + 10,3 + 5,0 + 11,3 -7,5 -19,1 

 

 

Рівень сформованості компонентів життєвої компетентності майбутніх 

учителів (контрольний етап) 

               Рівень 

 

Критерії 

Високий Середній Низький 

КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% 

Потребовий  28,7 36,4 41,2 53,6 30,1 10 

Знаннєво-творчий 29,2 38,2 44,1 53,7 26,8 8,2 

Операційний  22,5 30,9 61,2 63,1 16,3 6 

Рефлексивний 25,9 35 46,26 52.7 27,7 12,3 

Узагальнений 26,2 34,6 49,6 56,6 23,7 11,3 
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Додаток  С 

Завдання з педагогіки для самостійного виконання 
„Особистий контракт-зобов’язання із собою”  

(за В.Федорчуком [32], адаптовано) 
 

Мета: сформулювати реальні зобов’язання, цілі й намітити подальші 
кроки особистісного зростання. 

Викладач: Якщо ви маєте намір змінитися, тому що „повинні” 
змінитися, то ви наперед готуєте собі поразку, оскільки не враховували опору 
свого внутрішнього „Я”. В той же час ви можете розвиватися, вдосконалювати 
себе, якщо будете більше брати до уваги свої власні бажання. 

Інструкція: Рекомендую вам укласти контракт із самим собою, де буде 
викладено ваші особисті зобов’язання із самовдосконалення, плани з 
реалізації власного життєвого сценарію. 

Проект особистого контракту-зобов’язання. 
Я, …, усвідомлюю, що мені подобається моє справжнє „Я” і особливо 

такі мої риси характеру: …  
Моїм девізом у житті є: …  
Як чоловік (жінка), сильний (сильна) в: … 
Я дуже хочу рости і розвиватися. Моїми досягненнями є: … 
Це дуже корисні відкриття, і я хочу йти далі до нових цілей: .. 
Для досягнення поставлених цілей у мене є такі ресурси: … 
На шляху до мети у мене можуть виникати труднощі, перешкоди, які я 

успішно подолаю: … 
Я люблю … , близьку мені людину, і вважаю своїм обовязком говорити 

їй зараз і в майбутньому про це. Я люблю таких людей: … 
Вони допомагають мені жити, і я готовий (а) повністю висловити 

вдячність за їхнє існування. Я люблю такі справи: … 
Я програмую себе в тому, що:  
а) життя – це мить, яку варто повністю і гідно прожити; 
б) потрібно бути уважним і толерантним до оточуючих; 
в) „Я” – це „Я”; „Я” – не є мій розум; „Я” – не є моє тіло; „Я” - не є мої 

почутті; „Я” – це „Я”; „Я” - це моя свідомість, „Я” – це моя центральна 
інстанція, „Я” керує моїм тілом, розумом і почуттями, а не навпаки. Потрібний 
постійний контроль з боку нашої центральної інстанції – свідомості – за 
почуттям, розумом (думками) і тілом (здорова їжа, сон, фізичне навантаження 
тощо). 

Я беру на себе зобов’язання зробити все, що мені під силу, щоб досягти 
поставленої мети. Я залишаю за собою право вносити зміни й доповнення на 
користь світлої мети – самовдосконалення. Я розумію, що робота над душею – 
найскладніша й найважча! Я готовий )а) пройти цей складний шлях! Я маю 
для цього ресурсі! У мене є відповідний потенціал! 

Перевірка виконання самостійного завдання відбувалася у вигляді 
дискусійного обговорення перспективних цілей і конкретних кроків, які 
студенти мають намір зробити для їх здійснення. Студенти ставили один 
одному запитання, конкретизували цілі, допомагали з визначення кроків з їх 
досягнення. У підсумку викладач нагадав, що для „виконання контракту” 
потрібен постійний контроль з боку свідомості за почуттями, розумом 
(думками) і тілом (здорова їжа, сон, фізичне навантаження тощо) і побажав 
успішного досягнення життєвих цілей. 
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Додаток  Т 

План-сценарій кураторської години  

„Життєві цінності сучасної людини” 

 

Мета: сприяти усвідомленню студентами – майбутніми вчителями 

важливості життєвого вибору, простежити взаємозв’язок між життєвим 

вибором та жит–тєвими цінностями особистості. 

Завдання: формувати вміння визначати власні цілі, планувати та 

прогнозувати життєві перспективи, сприяти усвідомленню того, що наші 

власні цінності допомагають нам творити власне життя, робити його кращим. 

Ключові поняття: особистість, життєвий вибір, життєві перспективи, 

ціннісні орієнтації, цінності. 

Обладнання: лайт-про, великі аркуші паперу, маркери, аркуші формату 

А-5 за кількістю учасників; аркуші паперу з 10 жетонами за кількістю 

учасників. 

Хід заходу: 

1. Вступне слово куратора. 

2. Інтерактивна гра „Аукціон”. 

3. Вправа „Цінності та цілі”.  

4. Діалог-бесіда „Життєві цінності сучасної людини”. 

5. Рефлексія: підведення підсумків. 

Інтерактивна гра „Аукціон” 

Куратор роздає кожному студенту 10 жетонів і повідомляє, що 

упродовж гри ці жетони можна обмінювати на той чи інший лот. Максимальна 

кількість лотів – 10, але у них – різна вартість, тобто будуть лоти, ціна яких 

більше, ніж один жетон. Якщо студент використає всі жетони, то вже не 

зможе нічого „купити”. В одному лоті на продаж виставляються водночас дві 

цінності. Учасник може вибрати лише одну з них, або нічого „не купити”. 

Назву того, що учасник готовий „придбати”, треба написати на жетоні й 

відкласти його як уже використаний (або закреслити на аркуші). Свій вибір 

потрібно робити швидко. Перехід до наступного лоту означає, що попередній 

знято з „торгів”. 

1. Гарна квартира або будинок 

(1 жетон) 

Новий спортивний автомобіль 

(1 жетон) 

2. Відпочинок у будь-якій точці 

земної кулі протягом 1 місяця 

з найкращим другом 

(2 жетони) 

Наступна сходинка в успішній кар’єрі 

(2 жетони) 

3. Стрімка політична кар’єра 

(2 жетони) 

Можливість постійного 

самовдосконалення 

(2 жетони) 

4. Хороша освіта 

(2 жетони) 

Виробництво, яке приносить великий 

прибуток 
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Запитання для обговорення:  

− Яка покупка подобається Вам понад усе? Чому? 

− Чи шкодуєте Ви, що не зробили якусь покупку? Чому? 

− Чи хотілося б Вам поміняти деякі правила гри? Поясність свою 

відповідь. 

− Чого Ви навчились, виконуючи цю вправу? 

Куратор зосереджує увагу студентів, що наші духовні цінності 

впливають на те, як ми витрачаємо власний час та ресурси. Правила гри 

можна змінити, але життя – це не гра. Не можна повторити вже зроблений 

вибір чи скасувати прийняте у минулому рішення. Не можна охопити 

абсолютно все чи скористатися кожною можливістю. Не можна передбачити, 

які можливості залишаться відкритими для тебе через тиждень або рік. 

Людині завжди бракуватиме часу, варіантів вибору, грошей, можливостей 

тощо. Вона повинна буде платити за кожен свій вибір у житті – і часто ця 

плата буде перевищувати її сподівання. Всілякого схвалення вартий той, хто 

поєднує приємне з корисним. Завжди варто пам’ятати, що життя – то найвища 

цінність. Життя – це не чернетка, яку можна переписати.  

Вправа „Цінності та цілі” 

На першому етапі куратор підводить студентів до усвідомлення того, що 

найвищою цінністю для кожного є життя. І кожен є господарем в ньому. Для 

того, щоб досягти чогось в житті, потрібно чітко знати, що Ви хочете, бачити 

мету і виставляти цілі.  

На другому етапі куратор пропонує студентам розділити аркуш паперу 

на три частини і зробити таблицю:  

Цінності Цілі в житті Критерії життєвого успіху 
(що вказує на те, що мета 

досягнута) 

У першій колонці слід написати три найважливіші цінності у вашому 

житті (наприклад, життя, дружба, кохання, навчання, родина, здоров’я тощо). 

(2 жетони) 

5. Здорова сім’я 

(3 жетони) 

Всесвітня слава 

(3 жетони) 

6. Чиста совість 

(2 жетони) 

Успіх будь-якою ціною 

(2 жетони) 

7. Матеріальне благополуччя 

(1 жетон) 

Повага і визнання колег та 

послідовників 

(1 жетон) 

8. Керувати 

(2 жетони) 

Працювати у команді однодумців 

(2 жетони) 

9. Стрімка кар’єра, дякуючи 

випадку 

(2 жетони) 

Поступове сходження до успіху 

шляхом постійного самовдосконалення 

(2 жетони) 

10. Сім додаткових років життя 

(3 жетони) 

Безболісна смерть, коли прийде час  

(3 жетони) 
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В наступній – слід визначити вашу ціль в житті, що відповідає цінності, в 

третій – що конкретно засвідчить те, що ціль досягнута. 

Приклад:  

Цінності Цілі в житті Критерії життєвого успіху (що 

вказує на те, що мета досягнута) 

1. Дружба Знайти справжніх друзів Наявність друзів 

2. Робота Досягти професійної 

кар’єри  

Високооплачyвана робота 

3. Здоров’я  Життя, сповнене здоров’я  Благополуччя 

 

Куратор пояснює студентам, що ціль (мета) – це уявний образ наслідків 

діяльності, який може бути досягнутим завдяки певним діям, а критерії– 

ознака, на основі якої проводиться оцінка. Після виконання завдання куратор 

підводить студентів до усвідомлення того, що цілі спираються на ціннісні 

орієнтації людини, а головна ознака свідомого входження в доросле життя – 

сформовані цінності, свідоме прийняття рішення та наявність цілей в житті 

людини. Адже цілі визначають і стратегію, і поведінку людини.  

Наприкінці куратор дає пораду студентам у вільний час поміркувати, що 

конкретно кожний з них буде робити для досягнення своєї цілі, які кроки для 

цього необхідні. Він рекомендує записати їх, визначити час, за який людина 

планує дійти до мети, ознаки, за якими вона судитиме про свій успіх. 

Запитання для обговорення:  

− Що потрібно зробити, щоб досягти зазначених цілей? 

− Від кого це залежить? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



298 

 

Додаток  У 

План-конспект лекції-бесіди з психології 

 

Тема: Особистість. Спрямованість і розвиток особистості. Життєві цілі 

та ідеали. 

Мета: 

а) навчальна: забезпечити засвоєння студентами сутності понять 

„особистість”, „спрямованість особистості”, „мотиви”, „життєві цілі”, „ідеали 

особистості”; розуміння студентами закономірностей рушійних сил та 

факторів розвитку особистості; 

б) розвивальна: розвивати психолого-педагогічну спостережливість 

студентів; 

в) виховна: виховувати гуманістично-педагогічну спрямованість 

майбутніх вчителів. 

План 

1. Поняття про особистість. 

2. Структура особистості. Розвиток особистості. 

3. Спрямованість, потреби мотивація особистості. 

4. Життєві цілі та ідеали особистості. Життєві цінності особистості. 

 

Хід лекції 

Оргмомент. Вступне слово лектора. 

 

1. Поняття про особистість 

Промова лектора: 

Поняття „особистість” є об’єктом вивчення багатьох наук: філософії, 

соціології, етики, естетики, педагогіки тощо. У самій же психології ми не 

знайдемо жодної області, де б не був присутній „особистісний аспект”. Всі 

процеси – сприйняття, пам’яті, мислення – існують не самі по собі. І сприймає, 

і запам’ятовує і мислить особистість. Для соціально-психологічного аналізу 

особистості слід чітко розмежувати поняття „особистість”, „індивід”, 

„індивідуальність”, „людина”. 

Найбільш загальним є поняття „людина” – біосоціальна істота, що 

володіє членороздільним мовленням, свідомістю, вищими психічними 

функціями (абстрактно-логічне мислення, логічна пам’ять і т.ін.), здатна 

створювати знаряддя, користуватися ними в процесі суспільної праці. З 

біологічної точки зору, людина – це найвищий ступінь розвитку тварин на 

землі. Життя і діяльність людини обумовлені єдністю і взаємодією 

біологічного (природні дані), психологічного та соціального (суспільне 

середовище) факторів.  

Говорячи „індивід”, ми маємо на увазі, що хтось потенційно людина, 

демографічна одиниця, а не реальна людина, з притаманними тільки їй 

якостями і характеристиками. Індивідом можна вважати і немовляту, і 
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дорослого, і представника дикого племені, та високоосвіченого жителя 

цивілізованої країни. 

Оскільки специфічні людські здібності і властивості (мова, свідомість, 

трудова діяльність та ін.) не передаються людям у порядку біологічної 

спадковості, а формуються у них прижиттєво, в процесі засвоєння ними 

культури, створеної попередніми поколіннями, то використовують поняття 

„індивід” – біологічний організм, носій загальних генотипових спадкових 

властивостей біологічного виду (індивідами ми народжуємося) і поняття 

„особистість” – соціально-психологічна сутність людини, що формується в 

результаті засвоєння людиною громадських форм свідомості і поведінки, 

суспільно-історичного досвіду людства (особистостями ми стаємо під впливом 

життя в суспільстві, виховання, навчання, спілкування, взаємодії). 

Індивідуальність – це найвужче за змістом поняття з усіх обговорюваних. 

Воно містить лише ті індивідні та особисті властивості людини, таке їх 

поєднання, яке дану людину відрізняє від інших людей. 

Питання до аудиторії: 

1. Чи згодні ви з твердженням „Кожна особистість є індивідом, але 

не кожен індивід – особистість”.  

2. Поясніть взаємозв’язок і співвідношення між поняттями „людина”, 

„індивід”, „особистість”, „індивідуальність”. 

3. За допомогою структурної схеми, малюнка, графічно зобразіть 

співвідношення понять людина, особистість, індивід, індивідуальність. 

4. Як ви розумієте вираз „Особистість неповторна у своїй 

індивідуальності”? 

 

2. Структура особистості. Розвиток особистості. 

Промова лектора: 

Більшість сучасних дослідників вважає, що особистість – це 

індивідуально своєрідна сукупність рис, які формуються у процесі життя , що 

визначають образ (стиль) мислення людини, склад її почуттів і поведінки. 

В основі особистості лежить її структура – зв’язок і взаємодія щодо 

стійких компонентів (сторін) особистості: здібностей, темпераменту, 

характеру, вольових якостей, емоцій і мотивації. Здібності людини визначають 

його успіхи в різних видах діяльності. Від темпераменту залежать реакції 

людини на навколишній світ – інших людей, обставини життя і т.п. Характер 

людини визначає його вчинки відносно інших людей. Вольові якості 

характеризують прагнення людини до досягнення поставлених цілей. Емоції і 

мотивація - це, відповідно, переживання людей і спонукання до діяльності і 

спілкування. 

У сучасній психології існують різні підходи до того, що являє собою 

внутрішній зміст особистості. А. В. Петровський виділяє три складові: 

інтраіндивідуальна, яка містить системну організацію індивідуальності 

особистості, представлену в будові темпераменту, характеру, здібностей 

людини; інтеріндивідуальна – представленість особистості в її взаєминах з 

http://elearn.nubip.edu.ua/mod/glossary/showentry.php?eid=9894&displayformat=dictionary


300 

 

людьми, в міжіндивідуальному просторі, тобто прояв особистісного як 

групових взаємин; мета індивідуальна – представленість особистості в інших 

людях, тобто її ідеальна представленість в інших людях. 

Найбільш поширеною в психології поняття структури особистості, 

запропоноване К.К. Платоновим. Елементами психологічної структури 

особистості є її психологічні властивості і особливості, які можна розглядати в 

розрізі чотирьох підструктур (концепція динамічної функціональної структури 

особистості): 

• біологічної – вікові, статеві, іноді патологічні властивості психіки, 

вроджені властивості і типи нервової системи (темперамент, задатки, 

найпростіші потреби); 

• психологічної – (підструктура форм відображення) – індивідуальні 

особливості психічних процесів (відчуттів, сприйняття, уваги, пам’яті, 

мислення), почуттів і волі; 

• підструктури соціального досвіду – вміння, навички, знання, звички, 

набуті в індивідуальному досвіді через навчання, але все ж з помітним 

впливом біологічно обумовлених властивостей особистості.  

• підструктури спрямованості особистості – потяги, бажання, 

схильності, ідеали, переконання, світогляду, особистісни смисли, інтереси. 

Формується ця підструктура шляхом виховання і є соціально обумовленою. 

Кожна підструктура має свій особливий, основний для неї вид 

формування. У виділених підструктурах спрямованість формується шляхом 

виховання, досвід – навчання, психічні процеси – вправи, біологічні 

властивості психіки – тренування. Залежність цих підструктур, різні 

структурні зв’язки координації істотні і між підструктурами і всередині 

кожної з них. 

В сучасній психології немає єдиної теорії формування і розвитку 

особистості. Наприклад, біогенетичний підхід (С. Холл, З. Фрейд) Вважає 

основою розвитку особистості біологічні процеси дозрівання організму, 

социогенетический (Е. Торндайк, Б. Скиннер) – структуру суспільства, 

способи соціалізації, взаємовідносини з оточуючими, психогенетичний 

(Ж. Пиаже, Дж. Келли) – не заперечуючи ні біологічних, ні соціальних 

чинників, висуває на перший план розвиток власне психічних явищ. 

Правильніше, мабуть, вважати, що особистість не просто результат 

біологічного дозрівання або матриця специфічних умов життя, а суб’єкт 

активної взаємодії з середовищем, в процесі якого індивід поступово набуває 

(або не набуває) особистісні риси. 
На розвиток особистості впливають різні чинники. Головними з них є 

біологічний, соціальний фактори і активність особистості. 

Активність особистості – чинник, без якого будь-яке виховання і 

навчання є марним. Основою активності є прагнення до дії. Активність 

людини є не тільки фактором розвитку, а й необхідною умовою успішного 

здійснення будь-якої діяльності, досягнення в ній високих результатів. 

Рушійними силами розвитку особистості є протиріччя між новими потребами і 
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попереднім способом їх задоволення або реальними можливостями їх 

задоволення. 

Питання до аудиторії: 

1. Які в сучасній психології існують підходи до того, що являє собою 

внутрішню структуру особистості? Який з цих підходів ви вважаєте більш 

повним?  

2. Що на вашу думку, входить до структури особистості? 

3. Що є провідним компонентом структури особистості? Які її 

основні прояви? 
4. Більшість психологів вважає, що людина особистістю не 

народжується, а стає. А як ви вважаєте? 
5. Що є джерелом і рушійними силами розвитку особистості? 

6. Порівняйте специфіку процесу розвитку сільських і міських дітей. 

Запишіть переваги сільських і міських соціальних і природних факторів 

розвитку. 

7. У чому полягає активність людської особистості? Чим вона 

відрізняється від активності тварин? 

 

3. Спрямованість, потреби, мотивація особистості. 
Промова лектора. 

Провідним компонентом структури особистості, її системоутворюючою 

властивістю (ознакою, якістю) є спрямованість – система стійких мотивів 

(домінуючих потреб, інтересів, схильностей, переконань, ідеалів, світогляду і 

т.д.), що визначає поведінку особистості в мінливих зовнішніх умовах. 

Спрямованість робить організуючий вплив не тільки на компоненти 

структури особистості (наприклад, на небажані риси темпераменту), і на 

психічні стани (наприклад, подолання негативних психічних станів за 

допомогою позитивно домінуючої мотивації) і пізнавальні, емоційні, вольові 

психічні процеси. Спрямованість поряд з домінуючими мотивами має і інші 

форми протікання: ціннісні орієнтації, схильності, симпатії (антипатії), смаки. 

Вона проявляється не тільки в різних формах, але і в різних сферах 

життєдіяльності людини. Наприклад, можна говорити про спрямованість 

морально-політичну (ліберальну або консервативну), професійну 

(„гуманітарну” або „технічну”) і побутову (людина для будинку, для сім’ї, для 

друзів). 

Залежно від того, які мотиви в діяльності і поведінці відіграють 

домінуючу роль, виділяють такі види спрямованості: 

• особистісна – характеризується переважанням в особистості 

мотивів, спрямованих на збереження особистого благополуччя (успішно 

закінчити ВНЗ, зробити успішну кар’єру); 

• колективістська (переважання мотивів, спрямованих на 

забезпечення успіху в спільній роботі (командна перемога); 

• ділова (переважання мотивів, які породжені діяльністю і 

орієнтовані на неї: інтерес до праці, бажання опанувати конкретний вид 

діяльності). 
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Основними появами спрямованості є потреби, мотиви, ціннісні 

орієнтації, інтереси, рівень домагань, перспективи та цілі особистості, 

світогляд, ідеали. 

Мотив – це спонукання до діяльності, пов’язане з задоволенням певної 

потреби. Мотивація тісно пов’язана з потребами людини, тому що 

проявляється в разі виникнення потреби, нестачі в чому-небудь, вона є 

початковим етапом психічної і фізичної активності. Мотиви розрізняють по їх 

усвідомленості. Неусвідомленими мотивами є установки і потяги, 

усвідомленими – ідеали, інтереси, переконання, потреби, прагнення, світогляд. 

Мотиваційні явища, неодноразово повторюючись, згодом стають рисами 

особистості людини. 

Джерелом активності живої істоти є його потреби, що спонукають її 

діяти певним чином і в певному напрямку. Потреба – необхідність особистості 

в способах і умовах свого існування. Потреби можуть бути: біологічними (в 

їжі, сні, захисті від холоду та спеки і т.ін.), культурними (формуються на 

основі природних: на основі природної потреби в їжі – потреба в смачних, 

спеціально приготованих стравах і естетичній сервіровці; на основі потреби в 

одязі – потреба одягатися зручно і модно); духовними (читання, перегляд 

фільмів, вистав, музика), матеріальними (їжа, одяг, житло, предмети побуту та 

ін.), соціальними. 

А. Маслоу, один з провідних психологів у галузі дослідження мотивації 

в США, розробив теорію „ієрархії потреб”. У людини, відповідно до його 

концепції, з народження послідовно з’являється і супроводжує його 

особистісне дорослішання кілька рівнів потреб. 

Ступінь 1 – фізіологічні потреби – це нижчі, керовані органами тіла 

потреби: дихання, харчова, сексуальна, потреба в самозахисті. 

Ступінь 2 – потреба в надійності (безпеці) – прагнення до матеріальної 

надійності, здоров’я, забезпеченні в старості тощо. 

Ступінь 3 – соціальні потреби. Одній людині достатньо небагато 

контактів з іншими людьми, в іншої потреба в спілкуванні виражається дуже 

сильно. 

Ступінь 4 – потреба в повазі, усвідомленні власної гідності – тут йдеться 

про повагу, престиж, соціальний успіх. 

Ступінь 5 – нагальна вимога розвитку особистості, в здійсненні самого 

себе, в самореалізації, самоактуалізації, в осмисленні свого призначення в 

світі.  

А. Маслоу виявив певні принципи мотивації людини: чим вище рівень 

мотиву, тим менш життєво необхідними є відповідні потреби і тим довше 

можна затримати їх реалізацію. Поки не задоволені нижчі потреби, вищі 

залишаються порівняно нецікавими. З моменту виконання нижчі потреби 

перестають бути потребами, тобто вони втрачають мотивуючу силу. З 

підвищенням потреб підвищується готовність до більшої активності. Таким 

чином можливість до задоволення більш вищих потреб є великим стимулом 

активності, ніж задоволення нижчих. 
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Особистість завжди діяльна. Інакше вона не може існувати в 

навколишньому її соціальному і природному середовищі. Діяльність – це 

активна взаємодія людини з середовищем, в якому вона досягає свідомо 

поставленої мети, що виникла в результаті появи у нього певної потреби, 

мотиву. Для кожної діяльності характерна наявність мети, можливість 

передбачення результату діяльності, який можна досягти різними способами. 

Структура діяльності: потреба → мотив → мета → дія → результат → оцінка. 

Тільки в процесі соціально обумовленої діяльності людина формується як 

особистість: в залежності від характеру (типу), змісту діяльності та способів її 

виконання формуються властиві особистості соціально-психологічні риси і 

особливості. Особистість проявляє себе тільки через діяльність, і тільки в 

діяльності виражається притаманне особистості якість активності. 

Питання до аудиторії: 

1. Назвіть основні прояви спрямованості особистості. Які види 

спрямованості виділяють в залежності від того, які мотиви в діяльності і 

поведінці особистості відіграють домінуючу роль? Охарактеризуйте їх. 

2. Що розуміють під мотивами поведінки? Які основні мотиви в 

поведінці і діяльності людини вам відомі? 

3. Наведіть приклади ситуацій, в яких актуалізуються мотиви 

досягнення успіху і уникнення невдач. 

4. Які зовнішні і внутрішні мотиви, на вашу думку, виникають в 

навчальній діяльності? 

5. Що є джерелом активності живої істоти? 

6. Які потреби притаманні особистості? Сформулюйте ваше 

розуміння базових потреб. 

7. Чи згодні ви з теорією ієрархії потреб А. Маслоу? У чому полягає 

її суть? 

8. Запропонуйте кілька рекомендацій щодо підвищення трудової 

мотивації. 

9. Запропонуйте кілька рекомендацій щодо розвитку пізнавальної 

мотивації навчальної діяльності. 

10. Визначте, на актуалізацію яких потреб і мотивів орієнтовані такі 

дії: 

а) Якщо Ви хочете добре провести вечір, відвідайте наше кафе. 

б) Якщо ти зараз підеш, то більше ніколи не побачиш мене. 

в) Якщо Ви не припините розмовляти зі мною в такому тоні, я змушений 

буду просити Вас залишити мій кабінет! 

г) Розкажи Дідові Морозу вірш про ялинку, тоді він дасть тобі 

подарунок. 

д) Щоб ваші вихованці росли здоровими і повними сил, додавайте їм в 

корм спеціальні вітаміни. 

е) Якщо хочеш сьогодні виглядати „на всі сто”, підемо до мого 

знайомого перукаря. 

ж) Зробіть гучніше звук, будь ласка, а то ми не почуємо новини. 
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з) Приміряйте, будь ласка, це плаття! Воно так відповідає Вашому 

іміджу! 

і) Не забудь погуляти з собакою, інакше він буде вити всю ніч. 

к) Негайно лягай спати, інакше вранці проспиш! 

11. Назвіть і охарактеризуйте основні види діяльності людини. Яка їхня 

роль у розвитку особистості? Проаналізуйте добре знайомі вам види 

діяльності (ігрову, навчальну та трудову), виділивши в них мотив, мету, 

завдання, умови виконання, дії і операції. 

4. Життєві цілі та ідеали особистості. Життєві цінності особистості. 

Промова лектора: 

Життєві цілі та ідеали особистості. Поруч з потребами та інтересами 

особистості важливу роль у характеристиці її спрямованості відіграють 

життєві цілі, що вона ставить перед собою, ідеали, якими керується. 

Життєві цілі та ідеали людини тісно пов’язані з її потребами та 

інтересами. Без цього зв’язку вони втратили б своє життєве значення. Разом із 

тим, чим більше людина усвідомлює свої життєві цілі, чим чіткіше вони 

оформляються в неї, тим більше вони починають впливати на формування її 

потреб та інтересів.  

Із життєвими цілями особистості тісно пов’язані її ідеали. Ідеал – усе те, 

до чого прагне особистість, яка формується, ким вона хоче стати в 

майбутньому, якими якостями бажає володіти. Ідеал – це образ людини, що 

служить для даної особистості зразком життя.  

Ідеал людей теж формується під впливом суспільних умов життя. Вони 

мають конкретно-історичний характер. У цьому легко переконатися, 

порівнявши, наприклад, ідеали юнаків і дівчат нашої країни 100 років тому з 

ідеалами юнаків нашого часу.  

Спрямованість особистості характеризується і її переконаннями. 

Переконання – це певні знання, в правильності й життєвій важливості яких 

людина глибоко переконана і які спонукають її до дії. Сила і твердість 

переконань спираються не тільки на логічну обґрунтованість цих знань, 

всебічну їх продуманість, а й на розуміння їх життєвої важливості, життєвого 

сенсу, стверджених досвідом людини.  

Серед переконань особистості особливо важливе значення мають 

моральні переконання, які скеровують її суспільну поведінку. Це є поняття 

про відносини людей, їх вчинки та якості, про норми і правила поведінки, в 

істинності й важливості яких особистість глибоко пересвідчилася, які вона 

прийняла, пережила, з якими зжилася. Усвідомлення їх стає для неї 

керівництвом в її стосунках з іншими людьми, дотримання їх переживається 

нею як обов’язок, виконання якого є справою честі й вищого морального 

задоволення. У моральних переконаннях, як і інших переконаннях людини, 

суспільне та особисте нерозривно поєднуються  

Цінності – це рівень значущості одного стосовно іншого в певній 

системі. Природні явища, людська діяльність, духовні прагнення, принципи, 

норми моралі – все це складатиме предмети цінностей. Проте є одвічні 

цінності: Мати, Батько, Батьківщина, Дитина, Народ. Та є та цінність, яка 
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стоїть над цим усім і вбирає в себе вищезгадані святині. Це – життя. Життя в 

усіх  його проявах. А чим визначається характер нашого життя? Безумовно у 

єдності природного, соціального та духовного.  Проте виміри людини не повні 

без духовності. Духовно багатою людиною вважають таку, котра багато знає і 

ще більше розуміє, а у своїй діяльності спирається на поняття істини, добра і 

краси, на почуття любові та милосердя, вміє мріяти, удосконалювати себе і 

світ. Саме духовність відрізняє життя від існування.  Отже, ми чітко можемо 

зазначити що духовними цінностями є: істина, краса, добро, любов, милосердя 

та вміння мріяти. 

Питання до аудиторії: 

1. Чи згодні ви з думкою І. Тургенева: „Достойний жалю той, хто 

живе без ідеалів”? 

2. Які відмінності існують між ідеалами покоління ваших дідусів і 

бабусь та вашим поколінням? 

3. Чи згодні ви з тим, що мета виправдовує засоби? 

4. Чи потрібно мати мету у житті?  

5. Чи визначилися ви зі своєю життєвою метою? 

6. Що таке життєві цінності? Чи впливають вони на долю людини, її 

поведінку, взаємовідношення з оточуючими, на результат реалізації у житті? 

Наведіть приклади.  

  

Узагальнення і висновки студентів. Підведення підсумків викладачем. 

Рефлексія.  
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Додаток  Ф  

Практичне заняття з дисципліни „Психологія” 

 

Тема: Життєвий успіх як вершина самореалізації особистості. 

Цілі заняття:  

 формування знань щодо таких понять як „саморегуляція особистості”,    

„саморозвиток”, „самореалізація”, „життєвий проект, „життєтворчість”. 

 розвиток вмінь щодо практичного використання методик дослідження 

властивостей особистості; 

 виховання рис професійної культури майбутнього педагога. 

Хід заняття. 

1. Оргмомент. 

2. Перевірка знань студентів за темою „Особистість. Саморозвиток і 

самореалізація особистості”. 

2.1. Складання структурно-логічних схем структури особистості (2 

студенти біля дошки). 

2.2. Усне опитування теоретичного матеріалу попередньої лекції, 

перевірка вміння ілюструвати ті чи інші психологічні поняття прикладами з 

свого життя чи життя інших людей. 

Зміст питань: співвідношення понять: „людина”, „індивід”, 

„особистість”, „індивідуальність”; біологічне і соціальне в структурі 

особистості; спрямованість, потреби, мотиви, ідеали, переконання, світогляд – 

рушійні сили розвитку особистості; потреби як джерело активності; 

самосвідомість особистості; образ „Я”; самооцінка; рівень домагань 

особистості; поняття про діяльність; основні види діяльності та їх 

психологічна характеристика; роль діяльності в формуванні особистості.  

2.3. Опитування-бесіда, яка здійснюється студентами. Один студент 

формулює питання і називає студента, який на нього повинен відповісти, далі 

йде доповнення, уточнення іншими студентами і тим студентом, що 

запропонував питання. В кінці колективно визначаються бали. 

3. Основна частина. 

3.1. Аналіз і формулювання студентами понять „саморегуляція 

особистості”, „саморозвиток”, „самореалізація”, „життєвий успіх”, „життєвий 

проект, „життєтворчість”. 

3.2. Діалог-бесіда. 

А. Чого Ви бажаєте досягти? Який для Вас ідеальний життєвий 

результат? Для чого Вам потрібне досягнення саме цієї цілі? Що, на вашу 

думку, дійсно є важливим для відчуття повноти реалізації життя? Чи 

обов’язковим є досягнення життєвого успіху для того, щоб досягти 

самореалізації? 

Б. Як виглядає Ваше життя сьогодні? Хто, крім Вас, може вплинути на 

ситуацію, що склалась? Якою мірою Ви контролюєте життєдіяльність? Що не 

дозволяє Вам зробити більше задля досягнення мети?, Які додатково Вам 
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потрібні для цього ресурси, які їх джерела? Які зовнішні й внутрішні 

перешкоди Вам доведеться побороти в процесі досягнення результату? 

В. Що Ви можете зробити, аби досягти цілі? Якими засобами Ви можете 

досягти мети? Що б Ви зробили, коли мали б більші фінансові, часові 

ресурси? Яка з можливостей принесе кращий результат? Яку з розглянутих 

можливостей життєвої самореалізації Ви обираєте для себе?  

3.3. Складання покрокового плану досягнення життєвих цілей – 

життєвого проекту – плану життєвої самореалізації. 

Питання для обговорення: Яким буде Ваш перший крок для досягнення 

мети? З чого б Ви хотіли розпочати? Які будуть наступні кроки? Якою мірою 

обрані варіанти забезпечать досягнення поставлених цілей? Які Ваші критерії 

та способи вимірювання життєвого успіху? Коли точно ви маєте намір 

починати і закінчувати кожну дію?  

Завдання: скласти „Життєвий проект”, тобто розробити власний 

життєвий сценарій на найближчу перспективу (10 років), презентувати його 

одногрупникам. Вимоги: логічність життєвих цілей; реалістичність життєвих 

завдань; послідовність кроків для реалізації життєвої мети; обов’язковий 

аналіз життєвих планів щодо самореалізації в основних лініях життя: 

професійній, соціальній, побутовій, громадянській; емоційна насиченість 

тексту: опис мотивів, особистих, емоційно-ціннісних ставлень до 

майбутнього, що планується; критичність в оцінюванні перспектив і власних 

планів. 

4. Підведення підсумків заняття. 
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Додаток  Х  

Конспект тренінгового заняття зі шкільним психологом під час    
    проходження педагогічної практики майбутніми вчителями 
 
Тема: Педагогічні стереотипи: шляхи подолання проблеми. 
Мета: усвідомлення і вміння руйнування стереотипів у професійній 

діяльності.  
Обладнання: набір окулярів різного кольору і форми (рожеві окуляри, 

чорні окуляри, „окуляри-зебра”, „окуляри-зірочки”, старовинні окуляри-
пенсне, підводні окуляри, окуляри з товстою лінзою тощо).  

Вступне слово тренера. 
 Усі ми з вами знайомі з таким предметом, як окуляри. Кожен віддає 

перевагу окулярам особливої форми та кольору. Окуляри допомагають нам 
дивитися на світ, але кожен з нас носить й уявні окуляри. Хтось часто 
дивиться на світ крізь „рожеві окуляри”, і тоді світ набуває наївних рожевих 
відтінків, хтось надає перевагу чорним окулярам, і тоді від світу віє 
песимізмом і безвихіддю. Хтось дивиться на світ крізь суб’єктивні окуляри 
свого особистого сприйняття і не помічає очевидних речей, а хтось 
намагається дивитися крізь об’єктивні окуляри і розглядати об’єкти і ситуації 
з різних сторін. Хтось „придбав” для себе окуляри ультрасучасні, щоб не 
відстати від часу, а хтось віддає перевагу старовинним окулярам в роговій 
оправі. На смак і колір товаришів немає, але кожен педагог повинен мати в 
своєму арсеналі окуляри різноманітних форм, кольорів і призначень і завжди 
вміти користуватися ними відповідно до ситуації, щоб бачити світ у всіх його 
відтінках. Це найкращий профілактичний засіб від педагогічних стереотипів.  

Інструкція: вам буде оголошено певну проблему для обговорення. 
Оберіть ті чи інші окуляри. Одягаючи окуляри певного кольору і форми,  ви 
повинні обговорювати проблему відповідно до обраних окулярів. Надівши 
рожеві окуляри  ви маєте розглядати проблему у „рожевих відтінках”, тобто 
тільки з позитивного, оптимістичного боку. Чорні окуляри вимагають бачення 
проблеми тільки з негативного, песимістичного боку. „Окуляри-зебра” 
змушують їх власника розглядати проблему тільки з вигідного для себе боку 
без можливості бачити очевидні речі. „Окуляри-зірочки” символізують 
інноваційну точку зору, незвичайне, неординарне рішення проблеми, яскраву 
фантазію. Старовинні окуляри-пенсне передбачають рішення проблеми вже за 
наявним шаблоном, еталоном. Підводні окуляри представляють суб’єктивний 
погляд, особисте сприйняття проблеми, навіть ігнорування очевидних речей. 
Окуляри з товстою лінзою вимагають від власника розгляд проблеми в 
перебільшеному вигляді. Звичайні окуляри представляли об’єктивну точку 
зору, передбачають розгляд проблеми з різних сторін.  

Тренер оголошує проблему: „Педагогічні стереотипи: помічники чи 
вороги?” і запрошує учасників висловити свою точку зору, обравши певний 
тип окулярів. 

Рефлексія. Після закінчення тренінгу відбувалася рефлексія, у ході якої 
учасники доходили висновку, що в певній життєвій ситуації необхідно міняти 
„уявні окуляри”, а не носити постійно одні й ті ж – звичні. 
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Додаток  Ц  

Конспект тренінгового заняття зі шкільним психологом під час   
проходження педагогічної практики майбутніми вчителями 

(за М.Авраменко (адаптовано)) 
 

Тема: Професійне вигорання: шляхи подолання проблеми.  
Мета: визначити причини й ознаки синдрому вигорання, обговорити 

ефективні шляхи його подолання; здійснювати профілактику стресів у 
педагогічному середовищі; сприяти розумінню майбутніми учителями 
цінності та необхідності самопізнання, вихованню в собі професійної 
впевненості; формувати навички психогігієни у повсякденному житті.  

Вступне слово тренера. 

Вчитель – професія, що сповнена ризиків. За загальним визнанням 

педагогічна діяльність – це один із видів професійної діяльності, який 

найбільше деформує особистість людини. Комплекс економічних проблем, що 

сьогодні склалися (невисока заробітна плата, недостатня технічна 

забезпеченість тощо), а також соціально-економічних, пов’язаних з падінням 

престижу педагогічної професії, робить працю вчителя надзвичайно 

психоемоційно напруженою. Крім того, не секрет, що із збільшенням 

педагогічного стажу роботи у вчителів знижуються показники як фізичного, 

так і психічного здоров’я. 

Усі ці фактори здійснюють руйнівний вплив на емоційну сферу 

педагога. У нього зростає кількість афективних розладів, з’являються почуття 

незадоволеності собою та своїм життям, труднощі у встановленні контактів з 

учнями, колегами, оточуючими людьми. Ці симптоми негативно 

відображаються на всій професійній діяльності педагога, погіршуються 

результати його роботи, знижується рівень задоволеності власною діяльністю. 

Таким чином відбуваються зміни у мотиваційній сфері педагога і розвивається 

синдром емоційного вигорання. 

Процес вигорання виникає в результаті внутрішнього накопичення 

негативних емоцій без відповідної „розрядки” і розвивається поступово. 

Спочатку у „вигораючого” починає зростати напруга у спілкуванні. Далі 

емоційна перевтома переходить у фізичну, людина не відчуває в собі сил для 

виконання навіть дріб’язкових справ, доводиться докладати багато зусиль, 

щоб примусити себе приступити до роботи.  Така втома може провокувати 

стан пригніченості, апатію, спалахи роздратування, відчуття постійної 

напруги, дискомфорту. 

Основні підходи в роботі з професійним вигоранням. 

1. Турбота про себе і зниження рівня стресу: прагнення до рівноваги 

і гармонії, здорового способу життя, задоволення потреби в спілкуванні; 

задоволення, релаксація, гра; вміння відволікатися від переживань, пов’язаних 

з роботою. 

Вправи, орієнтовані на глибоке дихання, – важлива складова всіх видів 

розслаблюючих процедур. Вони є одними з простих і найбільш ефективних 

методів релаксації. Засвоївши цю техніку та застосовуючи її в ситуаціях 
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стресу, ви навчитеся запускати її механізм автоматично. Глибоке дихання є 

технікою, якою ви можете скористатися у будь-який час і в будь-якому місці, 

для того, щоб зняти емоційне і фізіологічне збудження, пов’язане із 

стресорами.  

Вправа. 

Виконується сидячи або стоячи в зручній для вас позі. 

• Спочатку зробіть повільний вдих через ніс.  

• Вдихаючи, заповните повітрям нижні відділи легенів. Ваша 

діафрагма примушуватиме живіт випинатися, щоб звільнити місце для 

повітря, і рука, яка лежить на животі, буде підійматися. Продовжуйте вдихати 

і відчуєте, як розширюються середні частини легенів по мірі того, як нижні 

ребра і грудна клітина злегка розправляться  наперед, щоб вмістити  в себе 

повітря. Нарешті, відчуйте розширення верхніх відділів легенів, тоді як 

підніметься ваша грудна клітина, піднімаються плечі і ви відчуваєте, як 

піднімається ваша рука, яка лежить під ключицею. Злегка втягніть живіт, щоб 

допомогти легеням. Цей повільний глибокий вдих можна виконати за декілька 

секунд як одне плавне, безперервне дихання.  

• Тепер на декілька секунд затримайте дихання.  

• Поступово видихаючи через рот, злегка втягніть живіт і поволі 

підтискайте його по мірі спустошення легенів. Видихнувши повністю, 

розслабте живіт і грудну клітину. Розслабте плечі.  

•  В кінці фази вдиху злегка підніміть плечі і ключиці так, щоб   

легені можна було знов до самих верхівок наповнити повітрям. 

 

2. Трансформація негативних переконань, почуття відчаю, втрати сенсу і 

безнадійності:  прагнення знаходити сенс у всьому – як у значних подіях 

життя, так і у звичних, повсякденних турботах;  прагнення боротися зі своїми 

негативними переконаннями;  створення співтовариства. 

За оцінками  фахівців, наймогутніший руйнуючий на людину вплив 

роблять її негативні переконання, тому, в першу чергу, освоїмо техніку 

боротьби зі своїми негативними думками. 

Техніка 1. „Відрізати, відкинути”. Ця техніка придатна для роботи з 

будь-якими негативними думками („у мене знову нічого не вийде...”, „все це 

не має сенсу” та ін.). Як тільки відчуєте, що у вас з’явилась подібна думка, – 

негайно „відріжте її і відкиньте”, зробивши для цього різкий, такий, що 

„відрізує” жест лівою рукою і уявіть, як ви відрізуєте і відкидаєте цю думку. 

Після цього відкидаючого жесту, продовжуйте далі займатися візуалізацією: 

розмістіть на місце видаленої негативної думки іншу (звичайно ж, позитивну).  

Техніка 2. „Лейбл”, або „Ярлик”. Якщо в голову прийшла негативна 

думка, треба в думках відсторонитися від неї і спостерігати за нею з боку, але 

не дозволяти цій думці оволодіти собою. Дія цієї техніки посилюється, коли 

ви уявите, що не просто „витягнули” негативну думку зовні, але провели в 

уяві деякі дії над нею. Наприклад, представили, неначе бризнули на неї 

фарбою з балончика, помітили її, і вже тепер спостерігаєте з боку. Негативні 
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думки мають силу тільки над вами і лише в тому випадку, якщо ви реагуєте на 

них страхом, тривогою. Вони отримують цю силу від вас. Як тільки ви 

перестаєте на них реагувати, вони втрачають владу. Скажіть: „Це всього лише 

негативна думка!”.  

Техніка 3. „Перебільшення”. Як тільки виявиться негативна думка, 

перебільште її до абсурду, зробіть її смішною. 

Техніка 4. „Визнання своїх переваг”. Допомагає при зайвій 

самокритичності. Головне – усвідомити, що ви, так само як і інші люди, не 

можете і не повинні бути досконалим. Але ви достатньо хороші для того, щоб 

жити, радіти і, звичайно, бути успішним. Щодня, коли ви стоїте перед 

дзеркалом та збираєтеся на роботу, упевнено дивиться у дзеркало, прямо в очі 

самому собі і говорить не менше трьох разів: „Я, звичайно, не досконалість, 

але достатньо хороший (хороша)!”. При цьому непогано, якщо ви 

посміхнетеся собі! 

Вправи на регуляцію емоційного стану 

Вправа 1. „Мавпа”. Уявіть собі ситуацію неприємної розмови, 

наприклад, з колегою. Останній дозволив собі досить нечемний тон в розмові 

з вами і несправедливі зауваження. Дорогою додому ви знову, і знову згадуєте 

неприємну бесіду, і відчуття образи захльостує вас. Як ви не намагаєтеся 

забути людину, яка вас образила, вам це не вдається. 

Спробуйте піти від зворотнього. Замість того щоб силою викреслювати 

цю людину з пам’яті, постарайтеся максимально наблизити її. Спробуйте по 

дорозі зіграти роль людини, яка вас образила. Наслідуйте її ходу, манеру 

поводитися, програйте її роздуми, її сімейну ситуацію, нарешті, її відношення 

до розмови з вами. Через декілька хвилин такої гри ви зможете відчути 

зниження внутрішньої напруги і зміну свого відношення до конфлікту, до 

колеги, побачите в ній багато позитивного, того, що ви не помічали раніше, і 

зможете її зрозуміти. Наслідки такої гри виявляться вже на інший день, коли 

ви прийдете на роботу. Людина, яка вас образила, із здивуванням відчує, що 

ви не несете в собі негативного внутрішнього стану, ви доброзичливі і 

спокійні, і сама, у свою чергу, почне прагнути до залагоджування конфлікту. 

Вправа 2. „Прес”. Ця вправа нейтралізує негативні емоції гніву, 

роздратування, підвищеної тривожності, агресії. Її рекомендується 

практикувати перед роботою з важкою аудиторією, перед будь-якою 

психологічно напруженою ситуацією, що вимагає внутрішнього самовладання 

і упевненості в собі. Уявіть в середині себе, на рівні грудей, могутній прес, 

який рухається зверху вниз, пригнічуючи виникаючу негативну енергію і 

пов’язану з нею внутрішню напругу. При виконанні вправи важливо досягти 

виразного відчуття фізичної тяжкості внутрішнього преса, що пригнічує і як 

би виштовхує вниз небажану негативну енергію. 

Вправа 3. „Внутрішній промінь”. Цю вправу спрямовано на зняття 

стомленості, отримання внутрішнього спокою. Уявіть, що в середині вашої 

голови, у верхній її частині виникає світлий промінь, який поволі і послідовно 

рухається зверху вниз і освітлює зсередини всі деталі обличчя, шиї, плечей, 

рук теплим і рівним, розслаблюючим світлом. У процесі руху променя зникає 
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напруга в області потилиці, розгладжується складка на лобі, „охолоджуються” 

очі, опускаються плечі, звільняються шия і груди. Внутрішній промінь як би 

формує нову зовнішність людини, спокійної і задоволеної собою, своїм 

життям, професією і клієнтами. 

Техніки зняття стресу. 

Спосіб 1. Вивільнення дихання – один із способів, який допоможе  

викинути з голови проблеми та одночасно розслабитись.  

Забудьте про всі неприємності, просто дозвольте собі це. Ви зможете до 

них повернутися, коли побажаєте, але немає лиха в тому, щоб дати собі 

передих. Протягом трьох хвилин дихаєте поволі, спокійно і глибоко, можете 

навіть закрити очі, якщо вам так більше подобається. Якщо хочете, порахуйте 

до п’яти, поки робите вдих, і до семи, коли видихаєте. Уявіть, що коли ви 

насолоджуєтеся цим глибоким, неквапливим диханням, всі ваші неприємності 

і неспокій випаровуються. 

Спосіб 2. Повторення коротких, простих тверджень дозволяє впоратись 

з емоційною напругою, знімає неспокій. Ось декілька прикладів: 

• зараз я відчуваю себе краще; 

• я можу повністю розслабитися, а потім швидко зібратися; 

• я можу керувати своїми внутрішніми відчуттями; 

• я справлюся з напругою у будь-який момент, коли побажаю; 

• життя дуже коротке, щоб витрачати його на всякий неспокій; 

• що б не трапилося, намагатимусь зробити все, від мене залежить, 

щоб уникнути стресу; 

• внутрішньо я відчуваю, що все буде в порядку. 

Можете придумати свої твердження. Головне – повторювати їх декілька 

разів в день (вголос або записувати). 

Спосіб 3. Якщо ви не знаєте, як підступитися до вирішення якоїсь 

проблеми, можна зробити наступне: запишіть всі свої думки, що стосуються 

даної проблеми. Це повинен бути список позитивних дій. Виберіть з них 2-3 

найбільш ефективних, на вашу думку. Намагайтеся пристосуватися до 

ситуації, переконавши себе сприймати все так, як є. Почніть з найбільш 

термінової  проблеми. Попросіть ради у кого-небудь, хто здатний оцінити 

ситуацію об’єктивно. 

Спосіб 4. За допомогою заспокійливих слів або фраз потік негативних 

думок можна перервати. Виберіть прості слова, наприклад, „мир”, 

„відпочинок”, „спокій”, „заспокоїтися”, „врівноважений”. Закрийте очі і 

зосередьтесь. Повторюйте слово, фразу або рахуйте про себе протягом 60 

секунд. Хай думки проносяться у вашій голові, не давайте їм оволодіти вами. 

Дихайте поволі і глибоко. 

Що потрібно та чого не потрібно робити при вигоранні? 

• НЕ приховуйте своїх відчуттів. Проявляйте ваші емоції і давайте 

можливість вашим друзям обговорювати їх разом з вами. 
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• НЕ уникайте говорити про те, що трапилось. Використовуйте 

кожну можливість переглянути свій досвід наодинці з собою або разом з 

іншими. 

• НЕ дозволяйте вашому відчуттю утруднення зупиняти вас, коли 

інші надають вам шанс говорити або пропонують допомогу. 

• НЕ чекайте, що важкі стани, характерні для вигорання, пройдуть 

самі по собі.  

• Виділяйте достатньо часу для сну, відпочинку, роздумів. 

• Висловлюйте ваші бажання прямо, ясно і чесно, говоріть про них 

сім’ї, друзям і на роботі. 

• Намагайтесь зберегти нормальний розпорядок вашого життя, 

наскільки це можливо. 
Обговорення підсумків тренінгу. 

 

Література: 

Методичні рекомендації  „Профілактика професійного вигорання 

працівників соціальної сфери”  /За загальною редакцією кандидата медичних 

наук М.Л.Авраменка – Всеукраїнський центр професійної реабілітації 

інвалідів – Л.: 2008. - 53 с. 
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Додаток  Ш 

Сценарій позааудиторного виховного заходу з циклу зустрічей 

„Жива бібліотека” 
 

Тема: Шлях до успіху: як досягти самореалізації у житті. 

Мета: формування в майбутніх вчителів життєвих цінностей та 

орієнтирів, уміння самостійно вирішувати життєві і професійні питання та 

використовувати досвід інших.  

Хід заходу 

1. Вступна промова куратора.  

Більшість із нас прагне бути успішним, але не всі досягають своєї мети. 

Мільйони людей по всьому світу мріють бути здоровими, багатими, коханими, 

шанованими, знаменитими, одним словом – успішними. Але з усього цього 

натовпу лише одиниці досягають своєї  мрії. Чому ж так відбувається? Річ у 

тім, що лише одиницям притаманні потрібні для цього риси характеру: 

цілеспрямованість, рішучість, упевненість, здатність сконцентруватися й 

повністю присвятити себе справі. Дивний виграш в лотерею, заможні батьки, 

природний талант – усе це ми відкинемо в бік, оскільки до справжнього успіху 

це не має ніякого відношення. По-справжньому успішна людина завжди 

робить себе сама, пройшовши перед своїм тріумфом довгий шлях.  

Китайський філософ Лаоцзи сказав: „Довгий шлях починається з 

першого кроку”. Не дивлячись на те, що шлях до поставленої мети у всіх свій, 

початок його завжди однаковий: зміна своїх первинних переконань. Це і є той 

самий перший крок до успіху, про який ми будемо говорити зараз. 

Сьогодні ми відкриємо для себе ще одну книгу з „живої бібліотеки”. До 

нас у гості завітала Олена Ігорівна Горошко, депутат Харківської міської ради, 

член Постійної комісії із гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, 

молодіжна політика і спорт).  

Олена Ігорівна народилася у м. Харкові. У 1987 закінчила  Харківський 

державний університет ім. О.М. Горького за спеціальністю „структурна та 

прикладна лінгвістика”. З 1989 р. до терерішнього часу працює на кафедрі 

міжкультурної комунікації та іноземної мови. Пройшла шлях від старшого 

лаборанта до викладача, доцента, професора університету, завідувача кафедри. 

У 2010 р. отримала подяку від Міністра освіти та науки України за значний 

внесок у розвиток вітчизняної освіти. Доктор філологічних наук з 2001 р., 

доктор соціологічних наук – з 2010 року. Стаж педагогічної роботи у ВНЗ 27 

років.  

Передаю їй слово. 

2. Виступ О.І.Горошко. 

Хочу сказати, що всі ми досягли успіху в житті, адже гарне здоров’я, 

мирне середовище, хороші батьки й рідні, прекрасні друзі – це вже і є успіх. 

Кожен із нас пережив почуття задоволення після вдалого завершення якоїсь 

справи. І кожному знайоме почуття незадоволення собою після невдачі. Зараз 

ми спробуємо визначити складові успіху. 
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Що найперше має визначити для себе людина? (Мету.) 

Якою може бути ця мета? (Духовна, матеріальна. Добра чи погана.) 

Коли людина ставить перед собою якусь мету, вона таким чином 

мимоволі себе оцінює. Якщо ставить перед собою завдання здобути всі 

матеріальні блага, то й оцінює себе на рівні цих благ: як власника автомобіля 

останньої моделі, як господаря розкішної дачі, чи як частину свого меблевого 

гарнітуру. Якщо людина живе, щоб приносити людям добро, полегшувати їхні 

страждання під час хвороби, то й оцінює себе на рівні своєї людяності. Вона 

ставить собі мету, гідну людини. 

Ще Цицерон говорив: „Краща у світі мета – стати хорошою людиною”. 

Отже, перше, що необхідно, це мета або цілеспрямованість. 

Чи досягне успіху людина, зневірена у власних силах? (Ні.) 

Таким чином, для успіху потрібна впевненість. 

Так, коли сходиш до вершини, то це схоже на те, як піднімаєшся вгору 

сходами. Якщо тебе залишила впевненість, то йти стає все важче, коли ж 

упевненість із тобою, то дорога до успіху все ближче, і йти стає легко й 

цікаво. Щоб домогтися бажаного результату, слід докласти максимум зусиль, 

наполегливо працювати. Отже, необхідною складовою є також наполегливість 

і працелюбність. 

Що необхідно для досягнення професійного успіху? Необхідні знання і 

крапля таланту. Але й без таланту люди досягають успіху. Чи багато досягне у 

житті песиміст? Для кожної справи потрібен відповідний настрій, тоді справа 

йде швидше і краще. Звичайно, що від чорних думок, постійних турбот і 

песимізму якість життя не поліпшиться. Коли людина у поганому настрої, 

вона забуває, що може багато і що вона сильна. Отже, важливе значення для 

успіху має настрій, оптимізм. 

Раціонально поєднавши ці складові – цілеспрямованість, упевненість, 

наполегливість, працелюбність, знання, талант і оптимізм – маємо пряму 

дорогу до успіху. 

Але дорога ця у кожного різна, тому що уявлення про успіх у кожного з 

нас свої. В основі цих уявлень лежать наші ідеали, цінності, мрії. Для 

підтвердження моїх слів я хочу прочитати вам вірші Ю. Левітанського 

 

Кожен вибирає лиш собі 

Жінку, і релігію, й дорогу, 

Славити диявола, пророка, 

Кожен обирає лиш собі. 

Кожен вибирає по собі 

Слово для кохання чи моління, 

Шпагу для дуелі, меч боріння 

Кожен вибирає по собі. 

Кожен обирає по собі 

Щит і крицю, патерицю, лати 

Міру остаточної розплати 

Кожен обирає по собі. 
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Кожен обирає лиш собі, 

Обираю я також як знаю 

І претензій марних не плекаю, 

Кожен обирає лиш собі. 

 

А зараз я хотіла б дізнатися, чи є серед вас люди, які можуть сказати про 

себе: „Я – успішна людина? ” У чому полягає ваш успіх? (Відповіді студентів) 

А тепер, коли ми трохи познайомилися з вами, я із задоволенням 

відповім на ваші питання. 

3. О. І. Горошко відповідає на запитання студентів. 

Для досягнення мети дуже важлива здатність сприймати своє життя як 

безперервний ланцюг подій. Від того, які події минулого ми згадуємо, 

залежить ставлення до життя і до майбутнього. Деякі люди прихитряються 

згадувати всі неприємності, помилки, які відбувалися з ними, а потім 

переконуються, що їхнє життя – суцільний ланцюг невдач. І надалі опускають 

руки перед будь-чим: починанням, перешкодою тощо. Якщо згадуються лише 

гарні події та досягнення, то виникає впевненість у своїх силах, іноді й 

надмірна. Буває корисним згадати свої перемоги і досягнення, окремі помилки 

й уявити собі інші варіанти поведінки, за яких цих помилок можна було б 

уникнути. 

4. Підсумовуючи нашу зустріч, хочу запропонувати вам сумісно 

скласти пам’ятку „Як досягти самореалізації в житті”.  

(Пам’ятка „Як досягти самореалізації в житті”, складена у процесі 

обговорення зі студентами: 

• Постав перед собою реальну мету. 

• Склади власну схему досягнення успіху. 

• Розвивай силу волі. 

• Не зупиняйся на досягнутому. 

• Учися працьовитості й наполегливості. 

• Думай про позитивне. 

• Умій захоплюватися справ.) 

5.  Підведення підсумків. 

 Пам’ятайте, що успіх приходить лише до того, хто його прагне, хто вміє 

максимально використати все найкраще із власних внутрішніх ресурсів. Не 

чекайте, що хтось відкриє вас, відкрийте себе самі, скажіть собі: „Я хочу, я 

можу, я зроблю”. Щастя й успіх у ваших руках! 
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Додаток  Щ 

Орієнтовний план заняття 

 з дисципліни „Англійська мова (за професійним спрямуванням)” 

 

Тема: „Sense of life”  

Мета: формування у студентів іншомовної комунікативної та 

соціокультурної компетенції,  розвиток системи мовленнєвих умінь та навичок 

з говоріння, читання, письма та аудіювання.  

Хід заняття 

1. Оргмомент. Оголошення теми, мети, завдань заняття.  

2. Активізація навчального матеріалу (фонетична розминка, 

перевірка домашнього завдання).  

3. Вивчення нового матеріалу.  

А) актуалізація опорних знань та умінь (бліц-опитування); 

Б) Читання та інсценування тексту „Повна банка”. 

 

A very important life lesson that a philosophy teacher taught his students. 

The teacher cleared off his desk and placed on top of it a few items. One of 

the items was an empty mason jar. He proceeded to fill up the jar with golf balls 

until he could fit no more. He looked at the classroom and asked his students if they 

agree that the jar is full. Every student agreed that the jar was indeed full. 

The teacher then picked up a box of small pebbles and poured them into the 

jar with the golf balls. The pebbles filled all of the openings in between the golf 

balls. He asked the students if the jar was full. Once again, they agreed. 

Now the teacher picked up a bag of sand and poured it into the mason jar. The 

sand filled in all of the empty space left between the golf balls and pebbles. He 

asked the class again if the jar was full. The students agreed it was technically full. 

Finally, the teacher pulled out two beers from under his desk and poured both 

of them into the jar filling the empty space between the sand. Now the students 

began to laugh wondering how far this was going. 

The teacher waited until the laughter stopped.  

„I want you to recognize that this jar represents your life,” he started.  

„The golf balls represent the important things. Your family, children, health, 

friends, and passions. If everything else was lost and only they remained, your life 

would still be full. 

The pebbles represent the other things in life that matter, such as your job, 

house and car. The sand – that is everything else. The small stuff. If you put the 

sand in first, there is no room for the pebbles or golf balls. 

The same goes for life. If you spend all of your time and energy on the small 

stuff, you will never have room for the things that are most important. Pay attention 

to the important things in your life. 

Enjoy time with family. Go to dinner with your spouse. Play games with your 

kids. There will ALWAYS be time to clean the house or take yourself shopping. 
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Take care of the golf balls first – the things that really matter. The rest is just 

sand. You are dismissed.” 

Before the students left, one shouted out.  

„You never mentioned what the beer represents!” 

The professor smiled and said,  

„Well I’m glad you asked. The beer just shows you that no matter how full 

your life may seem, there’s always room to have a beer with a friend.” 

 
Текст притчі українською мовою: 

Повна банка 

Професор філософії, стоячи перед своєю аудиторією, взяв велику скляну банку і 

наповнив її камінням, кожен не менше трьох сантиметрів у діаметрі. 

– Чи повна банка? – запитав професор студентів. 

– Так, повна, – відповіли студенти. 

Тоді він відкрив пакет з горохом і висипав його вміст у банку, трохи потряс її. Горох 

зайняв вільне місце між камінцями. 

– Чи повна банка? – запитав професор ще раз. 

– Так, повна, – відповіли вони. 

Тоді він взяв коробку з піском і насипав його в банку. Звісно, пісок зайняв повністю 

існуюче вільне місце і все покрив. 

Ще раз професор запитав студентів: „Чи повна банка?” Вони відповіли: „Так, на цей 

раз теж, однозначно, вона повна”. 

Тоді з-під стола він дістав кухоль з водою і вилив її в банку до останньої краплі, 

розмочуючи пісок. 

Студенти сміялися. 

– А зараз я хочу, щоб ви зрозуміли, що банка – це ваше життя. Камені – це 

найважливіші речі вашого життя: сім’я, здоров’я, друзі, ваші діти – все те, що необхідно, 

щоб ваше життя все-таки залишалося повним навіть у випадку, якщо все інше втратиться. 

Горох – це речі, які особисто для вас стали важливими: робота, будинок, автомобіль. Пісок 

– це все інше, дрібниці. Якщо спочатку наповнити банку піском, не залишиться місця, де 

могли б розміститися горох і камені.  Також і у вашому житті: якщо витрачати весь час і 

всю енергію на дрібниці, не залишається місця для найважливіших речей. Займайтеся тим, 

що вам приносить щастя: грайте з вашими дітьми, приділяйте час дружині або чоловікові, 

зустрічайтеся з друзями. Завжди буде ще час, щоб попрацювати, зайнятися прибиранням 

будинку, полагодити і помити автомобіль. Займайтеся, насамперед, каменями, тобто 

найважливішими речами в житті; визначте ваші пріоритети: інше – це тільки пісок. 

Тоді студентка підняла руку і запитала професора: „А яке значення має вода?” 

Професор посміхнувся: 

– Я радий, що ви запитали мене про це. Я зробив це, щоб довести вам, що, яким би 

повним не було ваше життя, завжди є трохи місця для дозвільного безділля. 

 

В) Аудіювання тексту „Стакан у витягнутій руці”.  

Put The Glass Down 

A Professor began his class by holding up a glass with some water in it. He 

held it up for all to see and asked the students, „How much do you think this glass 

weighs?” 

„50g!”.... „100g!” ..... „125g!” ... the students answered. 

„I really don’t know unless I weigh it,” said the professor, „but my question 

is: What would happen if I held it up like this for a few minutes?” 
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„Nothing” ... the students said. 

„Okay what would happen if I held it up like this for an hour? ” the professor 

asked. 

„Your arm would begin to ache,” said one of the student. 

„You’re right, now what would happen if I held it for a day? ” 

„Your arm could go numb, you might have severe muscle stress and paralysis 

and have to go to hospital for sure!” ventured another student and all the students 

laughed ... 

„Very good, But during all this, did the weight of the glass change?” asked 

the professor. 

„No” was the answer. 

„Then what caused the arm ache and the muscle stress? ” 

The students were puzzled. 

„What should I do now to come out of pain?” asked professor again. 

„Put the glass down!” said one of the students. 

„Exactly!” said the professor. 

„Life’s problems are something like this. Hold it for a few minutes in your 

head and they seem ok. 

Think of them for a long time and they begin to ache. 

Hold it even longer and they begin to paralyze you. 

You will not be able to do anything. 

It’s important to think of the challenges or problems in your life, but even 

more important is to „put them down” at the end of every day before you go to 

sleep. 

That way, you are not stressed, you wake up every day fresh and strong and 

can handle any issue, any challenge that comes your way! 

So, when your day ends today, remember my friends to ...PUT THE GLASS 

DOWN!” 
 

Текст притчі українською мовою: 

Стакан у витягнутій руці 

Професор почав свою лекцію з того, що взяв у руку склянку з невеликою кількістю 

води. Він підняв її таким чином, щоб всі побачили, і запитав студентів: 

– Як ви думаєте, скільки важить ця склянка? 

– 50 грам, 100 грам, 125 грам, – відповідали студенти. 

– Я дійсно не взнаю, доки не зважу її, – сказав професор, – але моє запитання таке: 

що б сталося, якщо б я її тримав протягом декількох хвилин? 

– Нічого, – сказали студенти. 

– Добре, а що б сталося, якщо я  тримав би її протягом години? – запитав професор. 

– Ваша рука почала б боліти – сказав один із студентів. 

– Ви маєте рацію, ну а що б сталося, якби я тримав склянку весь день? 

– Ваша рука б оніміла, у вас був би сильний м’язовий спазм і параліч, і довелося б 

поїхати в лікарню. 

– Дуже добре. Але поки ми тут обговорювали, чи змінилася вага склянки? – запитав 

професор. 

– Ні. 

– А що ж змушує страждати руку і викликає м’язовий спазм? 

Студенти були спантеличені. 
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– Що мені треба зробити, щоб все це виправити? – знову запитав професор. 

– Поставте склянку, – сказав один зі студентів. 

– Точно! – сказав професор. – З життєвими проблемами завжди так. Тільки подумай 

про них кілька хвилин  – і вони з тобою. Подумай про них довше, і вони почнуть свербіти. 

Якщо думати ще довше, вони тебе паралізують. Ти нічого не зможеш зробити. 

Важливо думати про проблеми в житті, але ще важливіше вміти відкласти їх: на 

кінець робочого дня, до наступного дня. Так ти не втомлюєшся, прокидаєшся щодня свіжий 

і сильний. І ти можеш керувати будь-якою проблемою, будь-якого роду викликом, що йде з 

тобою по дорозі. 

 

Виконання тесту на перевірку аудіювання. 

 

Г) Переклад українською мовою тексту „Чашка кави”. 

 

Life is Like a Cup of Coffee 

A group of alumni, highly established in their careers, got together to visit 

their old university professor. Conversation soon turned into complaints about stress 

in work and life. 

            Offering his guests coffee, the professor went to the kitchen and returned 

with a large pot of coffee and an assortment of cups – porcelain, plastic, glass, 

crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite – telling them to help 

themselves to the coffee. 

When all the students had a cup of coffee in hand, the professor said: „If you 

noticed, all the nice looking expensive cups have been taken up, leaving behind the 

plain and cheap ones. While it is normal for you to want only the best for 

yourselves, that is the source of your problems and stress. 

Be assured that the cup itself adds no quality to the coffee. In most cases it is 

just more expensive and in some cases even hides what we drink. What all of you 

really wanted was coffee, not the cup, but you consciously went for the best cups… 

And then you began eyeing each other’s cups. 

Now consider this: Life is the coffee; the jobs, money and position in society 

are the cups. They are just tools to hold and contain Life, and the type of cup we 

have does not define, nor change the quality of life we live. 

Sometimes, by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee. 

Savor the coffee, not the cups! The happiest people don’t have the best of 

everything. They just make the best of everything. Live simply. Love generously. 

Care deeply. Speak kindly”. 

 
Текст притчі українською мовою: 

Чашка кави. 

Група успішних випускників університету, які зробили чудову кар’єру, прийшли в 

гості до свого старого професора філософії. Під час візиту розмова зайшла про роботу: 

випускники скаржилися на численні труднощі і життєві проблеми. 

Запропонувавши своїм гостям каву, професор пішов на кухню і повернувся з 

кавником і підносом, заставленим різними чашками: порцеляновими, скляними, 

пластиковими, кришталевими. Деякі були прості, інші дорогі. 

Коли випускники розібрали чашки, професор сказав: 
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– Зверніть увагу, що всі гарні чашки були розібрані, тоді як прості і дешеві 

залишилися. І хоча це нормально для вас – хотіти тільки краще для себе, але це є джерело 

ваших проблем та стресів. Зрозумійте, що чашка сама по собі не робить каву кращою. Дуже 

часто воно просто коштовна, і іноді навіть приховує те, що ми п’ємо. Насправді, все, що ви 

хотіли, була просто кава, а не чашка. Але ви свідомо вибирали найкращі чашки, а потім 

роздивлялися, кому яка чашка дісталася. 

А тепер подумайте: життя – це кава, а робота, гроші, становище, суспільство – це 

чашки. Це всього лише інструменти для підтримки і змісту життя. Те, яку чашку ми маємо, 

не визначає і не змінює якості нашого життя. Іноді, концентруючись тільки на чашці, ми 

забуваємо насолодитися смаком самої кави. 

Найщасливіші люди – це не ті, які мають все найкраще, а ті, які витягують все 

найкраще з того, що мають. 

 

 

Перевірка перекладу. Студенти складають „груповий переклад” тексту, 

по черзі зачитуючи речення тексту. Викладач акцентує увагу на помилках, дає 

змогу студентам виправити їх, а у разі невірної відповіді запитує правильну 

відповідь у іншого студента. 

 

4. Заключна частина. 

Коментар викладача щодо роботи студентів на занятті; оцінювання 

роботи студентів; домашнє завдання та інструктаж до його виконання; 

рефлексія навчальної діяльності („Незакінчене речення”).  
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Додаток  Ю 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 

 

1. Зубкова Л. М. Необхідність формування життєвої компетентності 

майбутнього вчителя. Науковий вісник Південноукраїнського національного 

педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Зб.наук.праць. Одеса: ПНПУ 

ім. К.Д. Ушинського, 2013. Вип. 11-12. С. 121-125. 

2. Зубкова Л. М. Визначення сутності поняття „життєва 

компетентність” та її основних функцій. Вісник Дніпропетровського 

університету імені Альфреда Нобеля. Серія „Педагогіка і психологія”. 

Педагогічні науки: Зб.наук.праць. Дніпро, 2016. Вип. 2(12). С. 24-30. 

3. Зубкова Л. М. Необхідність формування життєвої компетентності 

студентів педагогічних університетів у процесі професійної підготовки. 

Педагогіка формування  творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах: Зб.наук.праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 35 (88). С. 171-176. 

4. Зубкова Л. М. Визначення структурних компонентів життєвої 

компетентності студентів класичних університетів. Професіоналізм педагога: 

теоретичні й методичні аспекти: Зб. наук. праць. Слов'янськ: ДВНЗ 

Донбаський державний педагогічний університет, 2016. Вип. 4. С. 98-105. 

5. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Актуальность формирования 

жизненной компетентности в педагогическом процессе. Історичні, 

філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної освіти: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів і молодих науковців, (4-5 

грудня 2014 р.). ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Харків: Фінарт, 2014. С. 170-172. 

6. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Актуальність формування цілісної 

особистості у процесі професійної підготовки. Сучасні підходи до навчання 

іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали VІІІ Міжнародної 

конф. (22 квітня 2016 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. С. 62-64. 

 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

7. Зубкова Л. М. Аналіз впливу факторів ризику та стереотипізації 

учительської професії у процесі підготовки майбутніх освітян. Гуманітарний 

вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди: Зб.наук.праць. Київ: Гнозис, 2016. Додаток 1 до 

Вип. 37, Том ІІ (70): Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору”. С. 402-408. 

8. Зубкова Л. М. Формування життєвої компетентності майбутніх 

вчителів у середовищі класичного університету у контексті особистісно-

діяльнісного, аксіологічного та компетентнісного підходів. Педагогіка та 

психологія: Зб. наук. праць ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків: Видавець 

Рожко С.Г., 2016. Вип.54. С. 170-178. 

9. Зубкова Л. М. Життєтворче середовище вищого навчального 

закладу як інструмент формування життєвої компетентності студентів. Вісник 
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Луганського національного університету імені Т.Шевченка. Педагогічні науки: 

Зб. наук. праць. Луганськ, 2016. Вип. 6(303). С. 213-221. 

10. Зубкова Л. М. Вплив особливостей системи підготовки 

педагогічних кадрів класичного університету на процес формування життєвої 

компетентності студентів. European Humanities Studies /Europejskie Studia 

Humanistyczne. Slupsk, 2016  Issue. I. P. 86-97. 

11. Зубкова Л. М. Системне мислення  як інтеграційний компонент  

формування цілісної особистості. Science and Education a New Dimension: 

Pedagogy and Psychology. Society for Cultural and Scientific Progress in Central 

and Eastern Europe.  Budapest, 2015.  Issue. 69. P. 35-37. 

12. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Формування цілісного мислення як 

засіб запобігання професійної деформації викладачів. Теорія та практика 

ноосферної освіти в Україні: метод.посіб. у 2 кн. – Книга 1. Наукові та 

філософські основи ноосферної освіти. Харківська обласна громадська 

організація „Будинок Вернадського”, Харків, 2012. С. 146-152.  

13. Зубкова Л. М. Педагогічні умови запобігання та подолання 

професійних деформацій викладачів вищих навчальних закладів. Ноосферний 

розвиток суспільства: Зб.наук.праць. Харків: Точка, 2013. С. 122-124. 

14. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Освітнє середовище класичного 

університету як інструмент формування життєвої компетентності особистості. 

Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної 

освіти: матеріали ІІ Всеукр. наук.-прак. конф. студентів і молодих науковців, 

ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, (м. Харків, 3-4 грудня 2015 р.). Харків: ФОП 

Бровін О.В., 2015. С. 145-149. 

15. Зубкова Л. М. Особливості професійної підготовки вчителя в 

класичному університеті. Методичні та психолого-педагогічні проблеми 

викладання іноземних мов: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали IX 

Міжнародної науково-методичної конф. (м. Харків, 28 квітня 2017 р.). Харків: 

ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. С. 68-69. 

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 

 

16. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф.  Управленческая миссия педагога на 

современном этапе. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія: 

матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 5-7 червня 2013 р.). 

Донецьк: Цифрова типографія, 2013. С. 68-71. 

17. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. Высшее образование в Украине и 

Болонский процесс. Ноосферний розвиток суспільства: матеріали І Міжнар. 

Фестивалю, (м. Харків, 24-25 жовтня 2013 р.). Харків, 2013. С. 48-51. 

18. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф.   Миссия  педагога на современном 

етапе. Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних 

мов на сучасному етапі: матеріали VI Міжнар. наук.-метод. конф. (м. Харків, 

21 листопада 2013 р.). Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2013. С. 26- 27. 

19. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф.  Холістичне навчання як інструмент  

формування життєвої компетентності особистості вчителя. Сучасні підходи до 
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навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ: матеріали IV 

Міжнародної конф. (м. Харків, 25 квітня 2014 р.). Харків: ХНУ ім. 

В.Н. Каразіна, 2014. С. 23-24. 

20. Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф.  Приоритеты  модернизации высшего 

образования и эволюция сознания человека. Мова. Наука. Культура: 

матеріали міждисциплінарної наук.-практ. конф. ХНТУСГ ім. Петра 

Василенка, (м. Харків, 10 червня 2015 р.). Харків: Міськдрук, 2015. С. 438-447. 

 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення 

на наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях 

різного рівня, зокрема Міжнародних, а саме: „Педагогіка і психологія в епоху 

глобалізації – 2015” (Будапешт, 2015), „Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європейського освітнього простору” (Київ, 2016), „Методичні та 

психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному 

етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ” (Харків, 2016); „Сучасні підходи до 

навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ВНЗ” (Харків, 2014 –

 2017), Всеукраїнських: „Ноосферний розвиток суспільства” (Харків, 2013), 

„Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції розвитку сучасної 

освіти” (Харків, 2014 – 2015). 

Основні результати дисертаційної роботи обговорено на засіданнях 

кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2014 – 2016 рр.), кафедри 

англійської мови Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна (2013 – 2016 рр.). 
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