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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним із стратегічних напрямів реформування 

української системи освіти є забезпечення відповідності її критеріїв та стандартів 

європейським вимогам, створення умов для оволодіння випускником закладу 

загальної середньої освіти ключовими компетентностями продуктивної 

життєдіяльності в умовах сучасного динамічного простору.  

Концептуальні зміни освітньої парадигми в Україні визначають нову мету, 

завдання та результат виховання здобувача повної загальної середньої освіти, на які 

націлюють нормативні та державні документи про освіту: Національна програма 

«Діти України», Національна Доктрина розвитку освіти України в XXI столітті, 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, Закон України 

«Про освіту», Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1 – 11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепція національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, Концепція «Нова українська школа» та ін. 

У Законі України «Про освіту» зазначено, що метою повної загальної середньої 

освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, здатної до життя в 

суспільстві, до цивілізованої взаємодії з природою, та яка прагне до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого 

вибору, самореалізації, відповідальності, трудової діяльності і громадянської 

активності. 

В умовах розбудови нової української школи виховний процес є невід’ємною 

складовою всього освітнього процесу й спрямований на формування 

загальнолюдських цінностей, зокрема морально-етичних: гідність, чесність, 

справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей; соціально-

політичні: свобода, демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і 

культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, дотримання законів, 

солідарність, відповідальність.  

Запит українського суспільства на оптимізацію процесу формування життєвої 

компетентності здобувачів освіти набуває особливої значущості на тлі таких 

негативних соціокультурних явищ, як: утрата духовних орієнтирів і престижу 

загальнолюдських цінностей у молоді, прояв агресивності, егоїзму, байдужого 

ставлення до громадських справ. У таких суспільних умовах значно активізується 

роль позаурочної діяльності, зміст якої є ефективним педагогічним засобом 

виховання особистості старшокласника. 

Згідно із зазначеним вище, теорія та практика виховання в освітньому 

просторі України з погляду сучасного процесу творення нової української освіти 

потребує активного пошуку продуктивних педагогічних технологій модернізації 

процесу формування життєвої компетентності старшокласника – випускника 

закладу загальної середньої освіти, якому буде властива реальна здатність адекватно 

та відповідально реагувати на соціально-економічні зміни в суспільстві, 

здійснювати на основі особистісної самореалізації вибір життєвої стратегії, 

застосовувати набуті знання, уміння та навички відповідно до різних життєвих 

ситуацій та бути здатним до самоактуалізації, творчого сприйняття навколишнього 

світу і соціально значущої діяльності, спрямованої на розвиток українського 

суспільства. 
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На необхідності гуманізації освітнього процесу як однієї з найважливіших 

умов відродження національної системи освіти наголошують українські вчені – 

І. Бех, В. Білоусова, О. Вишневський, С. Гончаренко, В. Зарицька, Г. Іванюк, 

Л. Макарова, Ю. Мальований, В. Оржеховська, О. Савченко, О. Сухомлинська та ін.  

У контексті проблеми дослідження важливого значення набувають 

концептуальні положення педагогіки життєтворчості, яку розробляють у своїх 

наукових працях О. Бандура, В. Доній, І. Єрмаков, В. Кальнєй, Г. Ковганич, 

В. Ляшенко, В. Мозговий, Г. Несен, І. Погоріла, Е. Помиткін, Д. Пузіков, Л. Сохань, 

С. Шишов, В. Циба та ін.  

Ідеї організації освітнього процесу в межах компетентнісного підходу як 

нового концептуального орієнтиру розробляють І. Бех, Н. Бібік, І. Єрмаков, 

О. Локшина, В. Луговий, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, О.В.Савченко, 

С. Трубачева, Ю. Швалб та ін. 

Педагогічні дослідження та ідеї Н. Пустовіт, Л. Сохань, М. Степаненка, 

Т. Титаренко, В. Циби, І. Ящук та ін. активізують пошуки шляхів формування 

життєвої компетентності особистості, насамперед в освітньому процесі позаурочної 

діяльності здобувачів повної загальної середньої освіти. Принагідно зазначимо, що 

проблема формування життєвої компетентності учнів та її окремі аспекти розкрито 

у дисертаційних дослідженнях як українських, так і зарубіжних учених: 

Р. Безлюдного, І. Дікун, Л. Донченко, В. Нищети, М. Степаненка, О. Чуланової, 

І. Ящук та ін.  

Особливості організації позаурочної діяльності здобувачів середньої освіти 

висвітлено у психолого-педагогічних дослідженнях багатьох учених: психологічний 

аспект її організації розглянуто у наукових працях М. Анцибора, Л. Виготського, 

Д. Ельконіна, Т. Єрмакова, А. Запорожця, О. Леонтьєва; теоретичні основи та 

проектування досліджено у наукових доробках С. Карпенчук, О. Коберника, 

Б. Кобзаря, С. Прищепи, Г. Пустовіта; питання розробки змісту, форм, методів –  

у педагогічних працях О. Біди, О. Бялик, О. Докукіної, Т. Рабченюк, В. Яковлєвої та ін.  

Водночас у психолого-педагогічних джерелах не існує єдиного підходу до 

дефініції поняття «життєва компетентність особистості», недостатньо розкрито 

структуру і функції зазначеної вище категорії, що ускладнює подальші її 

дослідження.  

Актуальність дослідження визначається наявністю суперечностей, які 

потребують розв’язання, зокрема між: 

–  об’єктивними потребами українського суспільства у високому рівні 

життєвої компетентності випускників закладів загальної середньої освіти як 

визначальної особистісно-суспільної якості і недостатнім рівнем розробленості 

теоретико-методичних основ її формування;  

–  значним освітнім потенціалом позаурочної діяльності у формуванні 

життєвої компетентності старшокласників і непослідовністю та фрагментарністю 

його використання у професійній діяльності педагогів;  

–  запитом освітньої галузі на обґрунтування сучасних педагогічних 

технологій формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності і недостатньою розробленістю організаційно-педагогічних умов 

зазначеного вище освітнього процесу. 
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Недостатня розробленість зазначеної проблеми, її актуальність, теоретичне і 

практичне значення, необхідність вирішення виявлених суперечностей зумовили 

вибір теми дисертаційного дослідження – «Формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності». 

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

дослідження виконувалося у контексті реалізації дослідно-експериментальної 

роботи «Інтегрована особистісно-орієнтована технологія в дошкільному 

навчальному закладі та середній загальноосвітній школі І ступеня» (Наказ МОН 

України № 27 від 20.01.2003 р.). Тему дослідження затверджено вченою радою 

Південнослов’янського інституту Київського славістичного університету (протокол 

№10 /01–02 від 20.06.2002 р.), узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у 

галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 52-а від 30.01.2003 р.). 

Мета дослідження – на основі узагальнення теоретичних положень 

дослідження та вивчення виховної практики закладів загальної середньої освіти 

обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність організаційно-

педагогічних умов формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. 

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми та уточнити зміст ключових 

понять дослідження.  

2. Розкрити особливості організації позаурочної діяльності старшокласників. 

3. Розробити критерії, показники та схарактеризувати рівні сформованості 

життєвої компетентності старшокласників. 

4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити організаційно-

педагогічні умови формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. 

Об’єкт дослідження – процес формування життєвої компетентності 

старшокласників. 

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. 

Для виконання визначених завдань застосовувалися такі методи дослідження: 

теоретичні – аналіз філософської, соціальної, психолого-педагогічної літератури, 

вивчення законодавчих та нормативних документів щодо виховання сучасної молоді 

та узагальнення отриманої інформації з метою встановлення стану розробленості 

досліджуваної проблеми, визначення категоріально-понятійного апарату 

дослідження; синтез, узагальнення, систематизація для теоретичного обґрунтування 

організаційно-педагогічних умов формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності; емпіричні – діагностичні (анкетування, 

бесіда, інтерв’ювання; тестування, рейтинг, он-лайн тестування), обсерваційні 

(пряме й опосередковане педагогічне спостереження) з метою визначення рівнів 

сформованості життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи) з метою 

визначення ефективності впроваджених організаційно-педагогічних умов; 

статистичні методи – методи математичної статистики (критерій Пірсона (χ
2
)), за 
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допомогою якого визначено достовірність отриманих експериментальних даних та 

проведено порівняльний аналіз отриманих результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота 

здійснювалася на базі закладів загальної середньої освіти м. Миколаєва та закладів 

загальної середньої освіти м. Хмельницький, м. Черкаси, м. Гнівань Тиврійського 

району Вінницької обл. Упродовж усіх етапів дослідження в ньому взяли участь 

360 учнів та 120 педагогів, 7 директорів і 7 заступників директорів, 7 практичних 

психологів, 7 соціальних педагогів, 7 завідувачів бібліотек, 55 керівників гуртків.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що: 

 уперше теоретично обґрунтовано та впроваджено організаційно-

педагогічні умови формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності (забезпечення безперервності та наступності процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності 

засобами управлінського проектування внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх 

ресурсів; упровадження акмеологічних технологій у процес організації позаурочної 

діяльності старшокласників; оптимізація змістової та процесуальної складових 

позаурочної діяльності старшокласників на основі праксеологічного підходу); 

виокремлено систему критеріїв (мотиваційний, когнітивний, аксіологічний, 

діяльнісний, рефлексивно-оцінний), показників і рівнів (високий, середній, низький) 

сформованості життєвої компетентності старшокласників; 

 уточнено зміст понять: «життєва компетентність старшокласника» (цілісне 

інтегративне особистісне утворення, яке характеризується здатністю 

старшокласника успішно діяти в різних життєвих ситуаціях на основі сформованих 

знань, умінь, навичок, соціального досвіду, життєвих цінностей та усвідомлення 

своєї діяльності і самого себе як її суб’єкта), «формування життєвої компетентності 

старшокласника» (створення педагогічно доцільного освітнього середовища, яке 

забезпечує здобуття знань, умінь, навичок, соціального досвіду, усвідомлення своєї 

діяльності і самого себе як її суб’єкта, необхідних для успішної життєдіяльності в 

суспільстві та здійснення власного проекту життя), «позаурочна діяльність» 

(педагогічно організоване у позаурочний час діяльнісно-орієнтоване освітнє 

середовище, спрямоване на формування життєвої компетентності особистості 

засобами активізації соціальних, інтелектуальних інтересів, громадянської 

відповідальності, правової самосвідомості, життєдіяльності в нових суспільних 

умовах, власних ініціатив, набуття соціального досвіду, життєтворчих навичок, 

здійснення свідомого життєвого вибору та прийняття відповідальних рішень); 

 подальшого розвитку набули зміст, форми і методи формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробці та в 

ефективному впровадженні в практику закладів середньої освіти діагностичного 

інструментарію для визначення рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників; методичного посібника «Теорія та практика формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності», який може бути 

використаний класними керівниками, педагогами-організаторами, керівниками 

гуртків, практичними психологами, заступниками директорів шкіл із виховної 

роботи, вчителями-предметниками. 
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Матеріали та висновки дослідження можуть бути використані для 

забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти; 

розробки навчальних програм і методичних рекомендацій, написання підручників, 

навчально-методичних посібників; під час викладання навчальних дисциплін 

«Педагогіка», «Теорія і методика виховання», «Методика виховної роботи» та 

вдосконалення теоретико-методичної компетентності педагогічних працівників у 

системі післядипломної педагогічної освіти. Основні положення дисертації можуть 

бути використані також при написанні спеціальних і узагальнюючих наукових 

праць з педагогіки. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес закладів загальної 

середньої освіти м. Миколаєва: № 20 (довідка № 69 від 21.03.2018р.), № 30 (довідка 

№ 42/02-21 від 21.03.2018 р.), № 50 (довідка №91 від 16.04.18 р.), № 56 (довідка 

№ 02-26/122 від 17.04.18 р.); закладу загальної середньої освіти № 3 м. Гнівань 

Тиврійського району Вінницької обл. (довідка № 97 від 11.04.18р.), закладу 

загальної середньої освіти № 4 м. Черкаси (довідка №110 від 04.04.18р.), навчально-

виховного комплексу №6 м. Хмельницького (довідка № 99 від 04.04.18р.), 

Миколаївського інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка № 524/16-07 

від 21.03.2018 р.).  

Особистий внесок здобувача. У публікації «Активізація педагогом 

загальноосвітньої школи акмеологічної позиції старшокласників у процесі 

формування їх компетентності у позаурочній діяльності» (2017, співавтор 

С. Якименко) автором визначено педагогічні умови формування акмеологічної 

позиції старшокласників; у публікації «Праксеологічний підхід як чинник 

оптимізації процесу формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності» (2017, співавтор С. Якименко) автором схарактеризовано 

особливості праксеологічного підходу до організації позаурочної діяльності 

старшокласників; у статті «Акмеологічний підхід до формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності» (2017, співавтор 

С. Якименко) автором проаналізовано специфіку акмеологічного підходу у взаємодії 

суб’єктів освітнього процесу в цілісній системі позаурочної діяльності. У науковому 

посібнику «Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах 

вищого навчального закладу» (2011, співавтор Н. Оксеньчук) автором здійснено 

психолого-педагогічний аналіз проблеми формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя засобами педагогічної практики в школі.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження були представлені на науково-практичних конференціях різного рівня: 

міжнародних – «Наукова молодь: досягнення та перспективи» (Луганськ, 2010.), 

«Наука. Образование. Молодежь» (Росія, Майкоп, 2010); «Педагогіка – ХХІ» 

(Казахстан, Караганда, 2010); «Технологічні аспекти професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи» (Миколаїв, 2015); «Пріоритетні наукові 

напрямки педагогіки і психології: від теорії до практики» (Харків, 2017); 

«Теоретичні та практичні аспекти розвитку сучасної педагогіки та психології» 

(Львів, 2017); «Inovativny vyskum v oblasti vzdelavania a socialnej prace» (Чехія, 

Прага, 2017); всеукраїнських – «Розвивальне середовище як особливий духовно-

інтелектуальний простір у роботі зі здібною і обдарованою молоддю» (Миколаїв, 
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2003); «Педагогічна освіта в Україні: проблеми, перспективи розвитку» (Миколаїв, 

2004); «Слов’янські культури в контексті світової цивілізації» (Миколаїв, 2009); 

регіональних – «Диверсифікація мовно-культурних політик у контексті входження 

України до Європейської спільноти» (Миколаїв, 2007), а також обговорювалися на 

засіданнях лабораторії інтеграції освіти Південнослов’янського навчально-

наукового інституту Миколаївського національного університету 

ім. В. О. Сухомлинського (2003–2017 рр.).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено  

у 17 (14 одноосібних) публікаціях, з яких 6 відображають основні наукові 

результати дисертації, 9 апробаційного характеру, 2 – додатково висвітлюють 

наукові результати.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, висновків та списку використаних джерел (339 найменувань,  

з яких 10 – іншомовних), 21 додатку на 91 сторінці. Загальний обсяг дисертації –  

359 сторінок, основна частина складає 190 сторінок. Робота містить 53 таблиці та 

40 рисунків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовано актуальність і ступінь розробленості досліджуваної 

теми, розкрито її зв’язок із науковими планами, програмами та темами; визначено 

мету, основні завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження; розкрито наукову 

новизну і практичне значення одержаних результатів; представлено відомості про 

апробацію та впровадження результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг 

дисертації 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності» – здійснено аналіз 

стану розробленості проблеми у філософській, соціальній, психолого-педагогічній 

вітчизняній та зарубіжній літературі, визначено сутність ключових понять 

дослідження, розкрито особливості організації позаурочної діяльності 

старшокласників.  

Встановлено, що методичною основою розвитку поняття «компетентність» на 

початку ХХІ століття є монографія Дж. Равена «Компетентність у сучасному 

суспільстві», в якій обґрунтовується розуміння вище зазначеного педагогічного 

явища як багатоаспектного особистісного утворення, але автор не дає йому чіткого й 

однозначного визначення. Констатовано, що існують різні погляди на тлумачення 

наукової категорії «компетентність», зокрема її пояснюють як готовність до 

діяльності, сукупність ключових, базових умінь, здатність діяти на основі набутих 

знань та досвіду, коло питань, у яких людина добре обізнана (О. Бабенко, 

А. Баранников, Г. Селевко та ін.).  

Вивчення психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що 

тлумачення поняття «компетентність» залежить від визначення його ключової 

характеристики. На думку Н. Коломінського, О. Пометун, М. Степко та ін., поняття 

«компетентність» розглядається у контексті знаннєвої парадигми. Актуальним є 

інший науковий підхід до визначення зазначеного вище поняття В. Дьоміна, 

Е. Зеєра, В. Кальнея, Дж. Куллахана, Д. Садкера, М. Садкера, С. Шишова як 
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здатності людини діяти у різних життєвих ситуаціях на основі здобутих знань і 

досвіду. Сформована компетентність є результатом саморозвитку індивіда, 

самоорганізації й узагальнення його діяльнісного й особистісного досвіду та сприяє 

особистісній самореалізації, визначенню свого місця в житті, задіянню 

особистісного потенціалу, визнанню особистості оточенням та усвідомлення нею 

своєї значущості (В. Болотов, В. Сєріков).  

Зазначено, що поняття «життєва компетентність» досліджується у зв’язку з 

новим розумінням стратегічної мети освітньої діяльності, яка визначається 

концепцією компетентнісно орієнтованої освіти та потребує змістовного 

обґрунтування і залучення теоретико-методологічних доробок психологічної, 

педагогічної і соціологічної науки. Аналіз психолого-педагогічних джерел (І. Бех, 

О. Бялик, Е. Зеєр, І. Зимня, О. Коберник, А. Мудрик, Г. Несен, Т. Поніманська, 

С. Прищепа, Г. Пустовіт, Н. Пустовіт, М. Рибина, М. Савченко, О. Савченко, 

Л. Сохань, М. Степаненко, О. Яскевіч та ін.) дає підстави зробити висновок, що є 

декілька основних підходів до тлумачення поняття «життєва компетентність», 

зокрема: педагогічний, соціальний, психологічний. Педагогічний визначає життєву 

компетентність особистості як духовно-практичний досвід, який може бути успішно 

освоєний нею у процесі навчання (І. Єрмаков, О. Кононко, Дж. Равен, Л. Сохань, 

І. Ящук); психологічний – як розвинену здатність до самореалізації найважливіших 

фізичних, психічних та духовних якостей (І. Бех, В. Зарицька, Е. Зеєр); соціальний 

підхід – як умову, необхідну для дотримання норм, прав та цінностей, які існують у 

суспільстві (Н. Пустовіт, В. Сєріков, М. Степаненко, В. Циба).  

На підставі узагальнення психолого-педагогічних підходів різних вчених 

(В. Блінов, І. Єрмаков, Т. Єрмаков, Д. Пузіков, І. Сергєєв, В. Циба) уточнено поняття 

«життєва компетентність старшокласника» як цілісне інтегративне особистісне 

утворення, яке характеризується здатністю старшокласника успішно діяти в різних 

життєвих ситуаціях на основі сформованих знань, умінь, навичок, соціального 

досвіду, життєвих цінностей та усвідомлення своєї діяльності і самого себе як її 

суб’єкта та структура якого включає мотиваційний, аксіологічний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивно-оцінний компоненти. 

Формування життєвої компетентності особистості характеризується як 

засвоєння моральних норм, духовних цінностей, стереотипів, вироблених 

суспільством, у результаті якого формується система внутрішніх регуляторів, які 

визначають морально-ціннісне ставлення до життя. Виокремлено такі принципові 

педагогічні позиції, що мають значення у контексті проблеми дослідження: життєва 

компетентність є якісною характеристикою особистості, у структурі якої, крім 

знань, умінь, навичок, досвіду діяльності виокремлюється ціннісно-смисловий 

компонент, який проявляється у ставленні до діяльності, її процесу і результату; 

вона має рівневу структуру, що залежить від ступеня творчого осмислення 

особистістю своєї життєдіяльності (І. Бех, Т. Поніманська, І. Ящук). 

Формування життєвої компетентності старшокласників визначаємо як 

створення педагогічно доцільного освітнього середовища, яке забезпечує здобуття 

знань, умінь, навичок, соціального досвіду, усвідомлення своєї діяльності і самого 

себе як її суб’єкта, необхідних для успішної життєдіяльності в суспільстві та 

здійснення власного проекту життя. 
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Доведено, що однією з головних підсистем процесу формування життєво 

компетентної особистості старшокласника є позаурочна діяльність, що забезпечує 

психолого-педагогічні умови для розкриття здібностей і нахилів, прояву її 

природних здібностей, розширення світогляду та самостійного творчого пошуку в 

будь-якій галузі, поглиблення соціального сприйняття сучасного життя та 

самооцінки власного «Я». Встановлено, що процес формування життєво 

компетентної особистості випускника школи вимагає педагогічної дієздатності 

системи позаурочної роботи, як єдність цілей, принципів, змісту, форм і методів 

виховних впливів. 

Поняття «позаурочна діяльність старшокласника» уточнено як педагогічно 

організоване у позаурочний час діяльнісно-орієнтоване освітнє середовище, 

спрямоване на формування життєвої компетентності особистості засобами 

активізації соціальних, інтелектуальних інтересів, громадянської відповідальності, 

правової самосвідомості, життєдіяльності в нових суспільних умовах, власних 

ініціатив, набуття соціального досвіду, життєтворчих навичок, здійснення свідомого 

життєвого вибору та прийняття відповідальних рішень.  

Визначено особливості організації позаурочної діяльності старшокласників у 

контексті формування життєвої компетентності: урахування вікових та 

психологічних особливостей; забезпечення умов для самореалізації старшокласника 

в особистісній, професійній та соціальній сферах життєдіяльності, створення 

ситуації успіху; впровадження принципів партнерства: повага до особистості, 

доброзичливість і позитивне ставлення, довіра у взаємовідносинах; інтерактивних й 

інформаційних технологій; залучення до розв’язання суспільно значущих і 

особистісних життєвих проблем з метою формування досвіду громадянської 

поведінки (І. Бех, О. Бялик, О. Коберник, І. Костікова, В. Оржеховська, С. Пішун, 

О. Пометун, С. Прищепа, Г. Пустовіт, В. Яковлєва).  

Зазначено, що інтерактивні, ігрові, клубні, форми організації позаурочної 

діяльності старшокласників створюють умови для колективного пошуку 

продуктивних ідей, реалізують їх прагнення до успіху та формують власну точку 

зору у процесі комунікативної взаємодії. Акцентовано увагу на використанні 

інформаційних технологій у позаурочній діяльності старшокласників як одного з 

елементів сучасної молодіжної культури, застосування якого сприяє розвитку 

інтересу, вмінь і навичок роботи з інформаційними ресурсами, активізації 

пізнавальної діяльності, формуванню навичок дослідницької роботи, підвищенню 

інформаційної культури, набуттю досвіду публічних виступів, підвищенню рівня 

самооцінки. 

Зроблено висновок, що провідною ідеєю організації й здійснення позаурочної 

діяльності старшокласника з метою формування їхньої життєвої компетентності є 

педагогічна інтеграція всіх виховних ресурсів соціуму.  

У другому розділі – «Діагностика сформованості життєвої 

компетентності старшокласників» – розроблено критерії, їх показники та 

схарактеризовано рівні сформованості зазначеного вище феномена; представлено 

методику, хід та результати констатувального етапу дослідно-експериментальної 

роботи, визначено вихідні рівні сформованості життєвої компетентності 

старшокласників. 
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Спираючись на теоретично обґрунтовану сутність та структуру життєвої 

компетентності старшокласників, виокремлено п’ять критеріїв її сформованості: 

мотиваційний (позитивна налаштованість на успішну життєдіяльність, осмисленість 

цілей життя, вибір напряму майбутньої професійної діяльності); аксіологічний 

(ціннісне ставлення до життя, до себе, до оточуючих людей та до навколишнього 

світу); когнітивний (знання про світ, закони життя, про себе, норми поведінки); 

діяльнісний (прийняття громадських норм поведінки, життєтворчі здібності, модель 

поведінки у конфліктній ситуації); рефлексивно-оцінний (самоконтроль, 

саморегуляція, самооцінка).  

Розроблено наступні узагальнені стандартизовані характеристики рівнів 

сформованості життєвої компетентності старшокласників. 

Встановлено, що високий рівень сформованості життєвої компетентності 

характерний для старшокласника, який має позитивну налаштованість на успішну 

життєдіяльність, здійснив вибір напряму майбутньої професійної діяльності, має 

сформоване ціннісне ставлення до життя, до себе, до навколишнього світу, володіє 

на високому рівні знаннями про світ, про закони життя, про себе, про норми 

поведінки, має розвинуті життєтворчі здібності, володіє моделями поведінки та 

актуалізує знання і досвід відповідно до конкретної життєвої ситуації, здійснює 

самоконтроль, самоаналіз, самооцінку.  

Середній рівень сформованості життєвої компетентності має старшокласник, 

який недостатньо позитивно налаштований на успішну життєдіяльність, на 

усвідомлення життєвих цілей, не впевнений у виборі напряму майбутньої 

професійної діяльності, не завжди проявляє ціннісне ставлення до життя, до себе, до 

навколишнього світу, має недостатньо розвинуті життєтворчі здібності та 

сформовані моделі поведінки, володіє на середньому рівні знаннями про світ, про 

закони життя, про себе, про норми поведінки, не завжди актуалізує знання та досвід 

у конкретній життєвій ситуації, недостатньо здійснює самоконтроль, самоаналіз, 

самооцінку.  

Старшокласник з низьким рівнем сформованості життєвої компетентності 

налаштований негативно на свою життєдіяльність, на усвідомлення життєвих цілей, 

не здійснив вибір напряму майбутньої професійної діяльності, не проявляє ціннісне 

ставлення до життя, до себе, до навколишнього світу, має поверхові знання про світ, 

про закони життя, про себе, про норми поведінки, не проявляє життєтворчі здібності 

та сформовані моделі поведінки, не актуалізує знання та досвід у конкретній 

життєвій ситуації, не здійснює самоконтроль, самоаналіз, самооцінку.  

З метою виявлення рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників підібрано діагностичний інструментарій, за допомогою якого 

вимірювалися показники визначених нами критеріїв: методики «Смисложиттєві 

орієнтації» (адаптована Д. Леонтьєвим), «Усвідомленість життєвих цілей» (автор 

Є. Карапешта), «Виявлення професійних намірів», «Ціннісні орієнтації» (автор 

М. Рокич), «Діагностика схильності особистості до конфліктної поведінки» 

(К. Томас), «Вивчення мотивів участі учня у діяльності» (Л. Байбородова), «Сім 

ліній» (модифікована С. Будассі), «Вивчення самооцінки підлітка» (Т. Ратанова, 

Н. Шляхта), «Карта інтересів» (до тесту Дж. Голланда), тест «Оцінка самоконтролю 

в спілкуванні» (М. Снайдер), анкета «Життєва компетентність особистості».  
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На констатувальному етапі були в ЕГ увійшли 150 старшокласників 

Миколаївських закладів загальної середньої освіти № 50, № 20, № 30, № 56, у КГ – 

150 старшокласників закладів загальної середньої освіти №3 м. Гнівань 

Тиврійського району Вінницької обл., Черкаського закладу загальної середньої 

освіти № 4, навчально-виховного комплексу № 6 м. Хмельницький. 

Аналіз результатів діагностики сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ на початку експерименту дає підстави стверджувати, що 

високий рівень мають 26,7 % учнів ЕГ і 26,0 % – КГ; середній рівень – 24,0 % учнів 

ЕГ і 24,7 % – КГ; низький рівень – 49,3 % учнів ЕГ і відповідно 49,3 % КГ, що дає 

підстави стверджувати про ідентичність вихідних показників педагогічного 

експерименту.  

Встановлено, що більшість старшокласників експериментальної та 

контрольної груп мають низький рівень сформованості життєвої компетентності. 

Порівняльний аналіз сформованості життєвої компетентності старшокласників за 

кожним критерієм виявив, що високий рівень в ЕГ частіше проявляється за 

аксіологічним критерієм (29,4 %), низький – за мотиваційним (52,0 %); в КГ 

сформованість життєвої компетентності діагностується на високому рівні за 

когнітивним критерієм (30,0 %), низькому рівні – за рефлексивно-оцінним (52,2 %).  

З метою вивчення стану організації позаурочної діяльності старшокласників 

здійснено SWOT-аналіз, який дозволив виявити її сильні та слабкі сторони 

(внутрішні фактори), перспективні можливості та ризики її розвитку (зовнішні 

фактори), наукову стратегію дослідно-експериментальної роботи у напряму 

оптимізації її системи в експериментальних групах. 

Під час констатувального етапу експерименту проведено анкетування 

педагогічних працівників з метою виявлення рівня технологічної готовності до 

організації позаурочної діяльності старшокласників та формування їхньої життєвої 

компетентності. 

За результатами проведених досліджень визначені наступні причини 

переважання низького рівня сформованості життєвої компетентності 

старшокласників: недостатній рівень підготовленості педагогів до формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності, невідповідність 

змісту і форм позаурочної діяльності віковим особливостям, інтересам, нахилам, 

потребам старшокласників, педагогічні проблеми у реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій старшокласників.  

У третьому розділі – «Оптимізація процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності» – теоретично 

обґрунтовано та впроваджено організаційно-педагогічні умови формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності; висвітлено 

перебіг і результати формувального етапу експерименту.  

На основі аналізу результатів констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи теоретично обґрунтовано такі організаційно-педагогічні 

умови формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності: забезпечення безперервності та наступності процесу формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності засобами 

управлінського проектування внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх ресурсів; 
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упровадження акмеологічних технологій у процес організації позаурочної діяльності 

старшокласників; оптимізація змістової та процесуальної складових позаурочної 

діяльності старшокласників на основі праксеологічного підходу. 

З метою реалізації першої організаційно-педагогічної умови у позаурочну 

діяльність експериментальних закладів освіти впроваджено елективні курси: 

«Основи психології», «Основи веб-дизайну», «Психологія спілкування»,  

«Моя кар’єра», освітні програми: «Я–громадянин», «Вчимося спілкуватися», 

«Корисні звички», «Рівний – рівному», «Освіта для стійкого розвитку»; створено 

шкільні клуби «Олімп», «Правознавець»; оновлено мережу гуртків, студій та 

спортивних секцій; проведено колективні творчі справи за тематичними періодами: 

«Я – українець, Я – миколаївець», «Я і школа», «Я і суспільство», «Моє Я»,  

«Я і мистецтво», «Я і Україна», «Я і Земля», «Я і родина» – «Нащадки козацької 

слави», «Різдвяний вертеп», «Люблю я пісню українську», «Любіть Україну», 

«Меморі» (до Дня незалежності України); «Тої слави козацької повік не забудемо», 

«Герої України – мешканці Миколаївщини», «Герої Небесної Сотні». 

Старшокласники ЕГ залучалися до участі в соціальних акціях і творчих проектах 

міського, регіонального та всеукраїнського рівнів («Здоров’я скарб: легко втратити, 

важко зберегти», «Молодь – за, молодь – проти!», «Бузька хвиля», «Червона 

стрічка», «Молодь обирає здоровий спосіб життя»), брали участь у «Socio-квестах», 

конкурсі перекладачів англійської поезії та соціальних проектів «Моє місто – моє 

майбутнє», організованих на базі Чорноморського національного університету  

ім. П. Могили, у фестивалі психологічних практик «Стожари», майстер-класах і 

тренінгових заняттях на базі Миколаївського національного університету  

імені В. О. Сухомлинського; в гуртках художньо-естетичного напряму закладів 

позашкільної освіти (Інгульський будинок творчості учнів), в клубах міських 

спортивних шкіл на базі експериментального закладу.  

У процесі реалізації другої організаційно-педагогічної умови застосовували 

активні форми мотивації старшокласників до пізнання навколишнього світу, до 

самопізнання, саморозвитку, самореалізації та формування ціннісних орієнтацій на 

основі вдосконалення їхніх пошуково-дослідницьких навичок під час розробки і 

презентації інформаційних, практико-орієнтовних проектів в студії шкільного 

наукового товариства «Ерудит», у студії мультимедійних проектів, в органах 

учнівського самоврядування; участь у міжнародних і всеукраїнських 

інтелектуальних конкурсах: «Колосок» (осінній – весняний), «Лелека», «Бобер», 

«Левеня», «Кришталева сова», «Гринвіч», «Геліантус»; у Програмі обміну 

майбутніх лідерів (FLEX), у всеукраїнській інтерактивній грі «Соняшник»;  

у соціальних і благодійних акціях міського, регіонального та всеукраїнського рівнів: 

«Запали надію в серці», «Сяйво доброти», «Сильні духом», «Мрії про Україну», 

«Теплі речі для воїнів АТО», «Голуб миру», «Дитячий оберіг для воїна», «Діти-

дітям», «Подаруй часточку доброти», «Поспішаймо до оселі ветерана», «Забуті 

могили», «День національного костюму та вишиванки», «Поспішай творити добро – 

добром воно озветься», «Лист пораненому», «Ветеран школи», «В гостях у ветерана 

Другої світової війни», «Ми можемо їх підтримати», «Турбота», «Серце до серця»;  

у міжрегіональному краєзнавчому конкурсі «Єднаємося заради України», обласному 

краєзнавчому конкурсі «Музейна скарбниця Миколаївщини», у міських конкурсах: 
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«Сяйво доброти», фотоаматорів «Моя Україно» та «Батьківське слово»; 

відвідування факультативних занять «Психологія ділового спілкування і основи 

ділового етикету» на базі Чорноморського національного університету  

ім. П. Могили. 

Третя організаційно-педагогічна умова передбачала залучення педагогів до 

вирішення науково-методичної проблеми – впровадження педагогічним колективом 

акмеологічного підходу у навчально-виховному процесі та реалізовувалася у 

діяльності науково-педагогічного кластеру, нової організаційної форми педагогічної 

співпраці із закладами вищої освіти міста, під час якого використовувалися 

інноваційні інтерактивні форми методичної роботи (коучинг, метод «Кейс», 

методичний аукціон, педагогічні студії, ярмарок ідей, «методичний меседж», 

«відкритий мікрофон»); відбувалося обговорення проблеми формування життєвої 

компетентності старшокласників на засіданнях педагогічної, науково-методичної 

рад закладу, під час теоретичних, психолого-педагогічних семінарів, круглих столів, 

педагогічних практикумів. 

Упровадження організаційно-педагогічних умов сприяло розвитку у 

старшокласників ЕГ умінь здійснювати вибір методів вирішення соціальних 

ситуацій, адекватних їхнім віковим, індивідуальним особливостям й аксіологічним 

орієнтаціям поведінки в освітньому середовищі; формуванню у старшокласників 

проективних умінь з урахуванням їхніх креативних здібностей та особливостей 

міжкультурної взаємодії в освітньому середовищі закладу; сприяло мотиваційно-

ціннісній орієнтації до самовдосконалення та самореалізації.  

Підтвердженням ефективності організаційно-педагогічних умов є зафіксована 

тенденція позитивної динаміки високого та середнього рівнів сформованості 

життєвої компетентності старшокласників і негативна – низького рівня (табл.). 

 

Таблиця  

Динаміка рівнів сформованості життєвої компетентності старшокласників  

(у %) 
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Високий  26,0 28,0 +2,0 26,7 45,3 +18,6 

Середній 24,7 30,0 +5,3 24,0 38,0 +14,0 

Низький 49,3 42,0 -7,3 49,3 16,7 -32,6 

 

Обчислення статистичної значущості ефективності впроваджених 

організаційно-педагогічних умов в експериментальних закладах освіти здійснено за 

критерієм «хі-квадрат» сформованості життєвої компетентності старшокласників 

ЕГ, що складає 23,9664, що перевищує табличне значення для 5%-го рівня 

значущості.  
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Таким чином, діагностика рівнів сформованості життєвої компетентності 

після завершення формувального етапу експерименту та її порівняльний аналіз 

дають підстави стверджувати, що впроваджені організаційно-педагогічні умови в 

експериментальних закладах освіти оптимізують зазначений вище процес. 

Порівняльний якісний аналіз сформованості життєвої компетентності 

старшокласників дає підстави встановити наступні закономірності: продуктивність 

процесу формування життєвої компетентності старшокласників є результатом 

інтенсивності педагогічного впливу на «внутрішню сферу» старшокласника 

(мотиви, потреби, емоції, інтелект) та рефлексивного характеру позаурочної 

взаємодії; процес формування життєвої компетентності старшокласників органічно 

пов’язаний з їхніми потребами та інтересами у змісті та видах позаурочної 

діяльності на основі творчого стилю життєдіяльності; зміст позаурочної діяльності 

старшокласників нерозривно пов’язаний із формуванням соціальної практики на 

основі розширення взаємодії з людьми різного соціального досвіду. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично узагальнено і запропоновано нове вирішення 

актуальної проблеми формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. Теоретичний аналіз психолого-педагогічної і методичної 

літератури, результати дослідження уможливили формулювання наступних 

висновків: 

1. На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних філософських, психолого-

педагогічних джерел на сутність процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників досліджено стан розробленості означеної проблеми в педагогічній 

теорії та практиці.  

Уточнено сутність ключових понять дослідження: «життєва компетентність», 

«формування життєвої компетентності старшокласників», «позаурочна діяльність 

старшокласників».  

Життєву компетентність старшокласника визначаємо як цілісне інтегративне 

особистісне утворення, що характеризується здатністю успішно діяти в різних 

життєвих ситуаціях на основі сформованих знань, умінь, навичок, соціального 

досвіду, життєвих цінностей та усвідомлення своєї діяльності і самого себе як її 

суб’єкта.  

Формування життєвої компетентності старшокласників трактуємо як 

створення педагогічно доцільного середовища, яке забезпечує здобуття ними знань, 

умінь, навичок, соціального досвіду, усвідомлення своєї діяльності і самого себе як 

її суб’єкта, необхідних для успішної життєдіяльності в суспільстві та здійснення 

власного проекту життя. 

Позаурочну діяльність старшокласників розуміємо як творче педагогічно 

організоване, діяльнісно-орієнтоване середовище, створене у позаурочний час і 

спрямоване на формування життєвої компетентності особистості засобами 

активізації соціальних, інтелектуальних інтересів учня; розвитку його творчої 

особистості зі сформованою громадянською відповідальністю і правовою 

самосвідомістю, готовою до життєдіяльності в нових умовах і до соціально 

значущої практичної діяльності, реалізації власних ініціатив, набуття соціального 
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досвіду, життєтворчих навичок, здійснення свідомого життєвого вибору та 

прийняття відповідальних рішень. 

2. Визначено такі особливості організації позаурочної діяльності 

старшокласників щодо формування їхньої життєвої компетентності: врахування 

вікових та психологічних особливостей, забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу, впровадження педагогіки партнерства, застосування акмеологічних, 

інтерактивних, проектних та інформаційних технологій, залучення учнів до розв’язання 

суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, активізація здатності до освіти, 

самонавчання, самовиховання, самореалізації, задоволення освітніх потреб у 

професійному самовизначенні, формування активної життєвої позиції.  

3. Виокремлено критерії та показники сформованості життєвої компетентності 

старшокласників: мотиваційний (позитивна налаштованість на успішну 

життєдіяльність, осмисленість цілей життя, вибір напряму майбутньої професійної 

діяльності); когнітивний (знання про світ, закони життя, про себе, життєва мудрість, 

знання норм поведінки); аксіологічний (ціннісне ставлення до життя, до себе, до 

оточуючих людей та до навколишнього світу); діяльнісний (прийняття громадських 

норм поведінки, життєтворчі здібності, модель поведінки у конфліктній ситуації); 

рефлексивно-оцінний (самоконтроль, саморегуляція, самооцінка).  

На основі визначених критеріїв та їх показників охарактеризовано рівні 

сформованості життєвої компетентності старшокласників – високий, середній і 

низький. Виявлено, що на констатувальному етапі дослідно-експериментальної 

роботи сформованість життєвої компетентності старшокласників КГ та ЕГ 

представлена наступними показниками: високий рівень – 26,0 % учнів КГ, 26,7 % – 

ЕГ, середній – 24,7 % старшокласників КГ і 24,0 % – ЕГ, низький – 49,3 % учнів КГ і 

49,3 % – ЕГ. Порівняльний аналіз сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за кожним критерієм виявив, що найкраще в ЕГ вона сформована 

за аксіологічним критерієм (29,4 %), низький рівень – за мотиваційним (52,0 %); в 

КГ високий рівень сформованість життєвої компетентності проявляється за 

когнітивним критерієм (30,0 %), низький – за рефлексивно-оцінним (52,2 %). 

Результати низького рівня сформованості життєвої компетентності старшокласників 

на констатувальному етапі експерименту пояснюються невідповідністю змісту, 

форм і методів організації позаурочної діяльності віковим особливостям, інтересам, 

нахилам, потребам старшокласників; відсутністю цілісності зазначеного 

педагогічного процесу; проблемою в реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

старшокласників; проявом пасивності учнів у позаурочній діяльності та надання 

пріоритету спілкуванню з друзями і розважальним формам (комп’ютерним іграм, 

Інтернету, перегляду телепередач, слухання музики); неусвідомленням потреби 

готувати себе до свідомої життєдіяльності. 

4. Теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності, які визначено 

як сукупність взаємозалежних і взаємообумовлених факторів освітнього 

середовища, що є результатом цілеспрямованого відбору, конструювання й 

оновлення змісту, методів, організаційних форм позаурочної діяльності з метою 

формування життєвої компетентності старшокласників: забезпечення 

безперервності та наступності процесу формування життєвої компетентності 
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старшокласників у позаурочній діяльності засобами управлінського проектування 

внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх ресурсів; упровадження акмеологічних 

технологій у процес організації позаурочної діяльності старшокласників; 

оптимізація змістової та процесуальної складових позаурочної діяльності 

старшокласників на основі праксеологічного підходу.  

Здійснено експериментальну перевірку ефективності організаційно-

педагогічних умов формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. Перша організаційно-педагогічна умова реалізована з метою 

вдосконалення взаємодії суб’єктів процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності, її узгодженості та координації на 

кожному ступені навчання, що забезпечило її безперервність і наступність.  

Реалізація другої організаційно-педагогічної умови забезпечила створення 

ситуації успіху, їх саморозвиток старшокласників відповідно до природних задатків 

і внутрішньої інтенції, досягнення оптимальної взаємодії з педагогами та активної 

позаурочної діяльності. 

Упровадження третьої організаційно-педагогічної умови спрямовувалося на 

оптимізацію змістової та процесуальної складових позаурочної діяльності 

старшокласників на основі праксеологічного підходу. Реалізація цієї умови 

забезпечила створення інноваційного виду партнерства – науково-педагогічного 

кластеру; використання інноваційних інтерактивних форм методичної роботи 

(коучинг, метод «Кейс», методичний аукціон, педагогічні студії, ярмарок ідей, 

«методичний меседж», «відкритий мікрофон»); обговорення проблеми формування 

життєвої компетентності старшокласників на засіданнях педагогічної, науково-

методичної рад закладу, під час теоретичних, психолого-педагогічних семінарів, 

круглих столів, педагогічних практикумів. 

Встановлено, що впроваджені в освітній процес експериментальних закладів 

освіти організаційно-педагогічні умови підтвердили свою ефективність на 

формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи, що доведено позитивною 

динамікою сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ: кількість 

старшокласників з високим рівнем зросла на 18,6 %, з середнім – на 14,0 %, 

кількість учнів з низьким рівнем зменшився на 32,6 %. 

Об’єктивність і достовірність одержаних результатів доведена використанням 

методів математичної статистики, зокрема критерію Пірсона (χ
2
). Позитивна 

динаміка результатів проведеного дослідження дає підстави вважати, що поставлені 

завдання вирішені, мета дослідження досягнута. 

Проведене дослідження не вичерпує вирішення всіх проблем процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. 

Подальшого вивчення потребують питання розробки і впровадження 

гендерного підходу до процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності. Зважаючи на актуальність досліджуваної 

проблеми, рекомендовано розроблений факультативний курс для учнів 10–11 класів 

«Життєва компетентність особистості» впроваджувати у виховну діяльність закладів 

загальної середньої освіти, а методичні рекомендації «Теорія та практика 

формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності» у 

системі підвищення професійної кваліфікації педагогів. 
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Дисертацію присвячено актуальній проблемі сучасного процесу творення 

нової української освіти, що потребує активного пошуку продуктивних 

педагогічних технологій формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. Здійснено аналіз стану дослідження зазначеної проблеми у 

філософській, соціальній, психолого-педагогічній вітчизняній та зарубіжній 

літературі щодо сутності ключових понять дослідження: «життєва компетентність 

особистості», «позаурочна діяльність», «формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності». На підставі проведеного аналізу 

основних підходів до визначення структури життєвої компетентності розроблено 

критерії (мотиваційний, аксіологічний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивно-

оцінний), показники та схарактеризовано рівні (високий, середній, низький) 

сформованості зазначеного вище феномена. 

Теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічні умови формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності: забезпечення 

безперервності та наступності процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності засобами управлінського проектування 

внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх ресурсів; упровадження акмеологічних 

технологій у процес організації позаурочної діяльності старшокласників; 

оптимізація змістової та процесуальної складових позаурочної діяльності 

старшокласників на основі праксеологічного підходу. 

Доведено об’єктивність і достовірність одержаних результатів на основі 

використання методу математичної статистики «критерій «хі-квадрат» Пірсона та 

зроблено висновок, що отримані результати дослідження свідчать про ефективність 

розроблених організаційно-педагогічних умов формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності. 

Ключові слова: компетентність, життєва компетентність, старшокласник, 

позаурочна діяльність, соціальний досвід, організаційно-педагогічні умови, освітнє 

середовище. 
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The dissertation is devoted to the actual problem of the modern process of creation 

of a new Ukrainian education, which requires the active search for productive pedagogical 

technologies for the formation of the vital competence of senior pupils in extracurricular 

activities. The analysis of the state of research of the mentioned problem in the 

philosophical, social, psychological and pedagogical domestic and foreign literature on the 

essence of the key concepts of the study «life competence of the individual», «extra-

curricular activities», «the formation of the vital competence of senior pupils in 

extracurricular activities» is carried out. 

It is proved that one of the main subsystems of the process of forming the vital 

competence of the senior pupil is extra-curricular activities that provide psychological and 
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pedagogical conditions for the development of abilities and tendencies, the manifestation 

of natural abilities, broadening the mind and independent creative search in any field, the 

better understanding of the social perception of modern life and self-esteem of the self «I». 

The peculiarities of organization of extra-curricular activity of senior pupils in the 

context of the formation of vital competence are determined: taking into account age and 

psychological peculiarities; provision of conditions for self-realization of a senior pupil in 

the personal, professional and social spheres of life, creation of a situation of success; the 

implementation of the principles of partnership: respect for the individual, goodwill and 

positive attitude, trust in the relationship; interactive and information technologies; 

involvement in solving socially significant and personal life problems in order to form the 

experience of civic behavior. 

It is noted that interactive, game, club, forms of organization of extra-curricular 

activities of senior pupils create conditions for collective search of productive ideas, 

realize their aspirations for success and form their own point of view in the process of 

communicative interaction. The use of information technology in extracurricular activities 

of senior pupils as one of the elements of modern youth culture is emphasized. Its 

application promotes the development of interest, skills and abilities of work with 

information resources, activation of cognitive activity, formation of research skills, 

improvement in the information culture, gaining experience of public speeches, boost self-

esteem. 

Five criteria are identified based on the theoretically substantiated essence and 

structure of the formation of the vital competence of senior pupils: motivational (positive 

attitude to successful livelihoods, comprehension of goals of life, choice of future 

professional activity); axiological (value approach to life, to themselves, to the 

surrounding people and to the surrounding world); cognitive (knowledge of the world, 

laws of life, of themselves, rules of behavior); active (adoption of social norms of 

behavior, life-creating abilities, model of behavior in a conflict situation); reflexive-

estimating (self-control, self-regulation, self-esteem). 

We define the formation of the vital competence of senior pupils as the creation of a 

pedagogically appropriate educational environment, which provides the acquisition of 

knowledge, skills, social experience, awareness of their activities and themselves as its 

subject, which are necessary for a successful life in society and the implementation of their 

own project of life. 

The following generalized standardized characteristics of the levels of formation of 

life skills of senior pupils are developed. 

It has been established that the high level of the formation of vital competence is 

characteristic for a senior pupil who has a positive attitude to successful livelihoods, shows 

complete awareness of the goals of life, who has made a choice of future professional 

activity, has a value attitude to life, to himself or herself, to the outside world, owns a high 

level of knowledge about the world, about the laws of life, about the norms of behavior, 

has developed life-giving abilities, owns behavior models and actualizes knowledge and 

experience according to a particular life situation, carries out self-control, self-

examination, self-esteem. 

The average level of the formation of vital competence is a senior pupil who is not 

well-positioned in successful livelihoods, isn`t fully aware of life goals, is not sure about 
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choosing of future professional activity, does not always show a valuable attitude to life, to 

himself or herself, to the outside world, has poorly developed livelihoods abilities and 

formed patterns of behavior, has an average level of knowledge about the world, about the 

laws of life, about the norms of behavior, does not always actualize knowledge and 

experience in the particular life situation, has insufficient self-control, self-examination, 

self-esteem. 

Senior pupil with a low level of development of vital competence is not well-

positioned in successful livelihoods, isn`t aware of life goals, did not make a choice of 

future professional activity, does not show a valuable attitude to life, to himself or herself, 

to the outside world, has superficial knowledge about the world, the laws of life , about 

norms of behavior, does not show life-giving abilities and formed behavior patterns, does 

not actualize knowledge and experience in a particular life situation, does not carry out 

self-control, self-examination, amootsinku. 

The organizational and pedagogical conditions for the formation of senior pupils 

‘vital competence in extracurricular activities are theoretically substantiated: ensuring the 

continuity and continuity of the process of forming senior pupils’ vital competence in 

extracurricular activities through means of managerial designing of internal and attracting 

external educational resources; implementation of acmeological technologies in the 

process of organizing extra-curricular activities of senior pupils; optimization of the 

content and procedural components of extra-curricular activities of senior pupils on the 

basis of the introduction of a praxeological approach. 

Objectivity and reliability of the obtained results are based on the use of the method 

of mathematical statistics «Pearson’s» chi-square «criterion and it is concluded that the 

obtained results of the research testify to the effectiveness of the developed organizational 

and pedagogical conditions for the formation of the vital competency of senior pupils in 

extracurricular activities. 

Key words: competence, life competence, senior pupil, extra-curricular activity, 

social experience, organizational and pedagogical conditions, educational environment. 


