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АНОТАЦІЯ 

Дячук В. І. Формування життєвої компетентності старшокласників 

у позаурочній діяльності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.07 Теорія і методика виховання. – 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 

Миколаїв, 2019. Уманський державний педагогічний університет імені Павла 

Тичини, Умань, 2019.  

Дисертацію присвячено проблемі формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності. У науковій праці обґрунтовано 

актуальність теми дослідження, яка полягає в запиті українського суспільства 

на оптимізацію процесу формування життєвої компетентності здобувачів 

освіти на тлі таких негативних соціокультурних явищ, як утрата духовних 

орієнтирів молоді, агресивність, егоїзм, байдуже ставлення до громадських 

справ, утрата престижу загальнолюдських цінностей.  

Встановлено, що теорія та практика виховання в освітньому просторі 

України згідно з сучасним процесом творення нової освіти потребує 

активного пошуку продуктивних педагогічних технологій модернізації 

процесу формування життєвої компетентності старшокласника – випускника 

закладу загальної середньої освіти, якому властива реальна здатність 

адекватно та відповідально реагувати на соціально-економічні зміни в 

суспільстві, здійснювати вибір життєвої стратегії, застосовувати набуті 

знання, уміння та навички відповідно до життєвих ситуацій, бути здатним до 

самоактуалізації, творчого сприйняття навколишнього світу та соціально 

значущої діяльності. 

Здійснено аналіз стану розробленості проблеми у філософській, 

соціальній, психолого-педагогічній вітчизняній та зарубіжній літературі 

щодо сутності ключових понять дослідження «життєва компетентність 



4 

особистості», «позаурочна діяльність», «формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності».  

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 

власних знань та досвіду, коло питань, у яких людина добре обізнана. На 

думку авторів, 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 

оточуючими та усвідомлення нею власної значущості.  

На підставі зазначених вище характеристик, зроблено висновок про те, 

що поняття «компетентність», згідно з освітньою метою, сприймається як 

педагогічне явище, оскільки співвідноситься зі знаннями, уміннями й 

навичками особистості, що найбільш відображають її багатогранність і 

мають важливе значення у життєдіяльності особистості.  

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. З’ясовано, 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; психологічний – як 

розвинену здатність до самореалізації найважливіших фізичних, психічних та 

духовних якостей; соціальний підхід – як умову, необхідну для дотримання 

існуючих у суспільстві норм, прав та цінностей.  

На підставі узагальнення зазначених вище психолого-педагогічних 

підходів уточнено поняття «життєва компетентність старшокласника» як 



5 

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. Резюмуючи викладене вище, виокремлено 

наступні принципові педагогічні позиції, що мають значення у контексті 

проблеми дослідження: по-перше, 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; по-друге, життєва 

компетентність має рівневу структуру, що залежить від ступеня творчого 

осмислення особистістю своєї життєдіяльності. Формування життєвої 

компетентності старшокласників визначено 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. 

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».  

Уточнено поняття «позаурочна діяльність старшокласника» 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, 
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життєтворчих навичок, здійснення свідомого життєвого вибору та прийняття 

відповідальних рішень.  

Визначено особливості організації позаурочної діяльності 

старшокласників у контексті формування життєвої компетентності: 

врахування 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.  

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.  

Формування життєвої компетентності старшокласників визначено 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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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.  

Спираючись на теоретично обґрунтовану сутність та структуру 

сформованості життєвої компетентності старшокласників, виокремлено п’ять 

критеріїв: 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 кон-

фліктній 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, проявляє повне усвідомлення 

цілей життя, що 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.  
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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 не налаштований позитивно на успішну 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.  

Встановлено, що більшість старшокласників експериментальної та 

контрольної груп мають низький рівень сформованості життєвої 

компетентності, що проявляється у відсутності позитивного налаштування на 

успішну життєдіяльність, усвідомлення життєвих цілей, вибору майбутньої 

професійної діяльності, проявів ціннісного ставлення до життя, до себе, до 

навколишнього світу, знань про світ, про закони життя, про себе, про норми 

поведінки та їх актуалізації у конкретній життєвій ситуації, самоконтролю, 

самоаналізу, самооцінки. Порівняльний аналіз сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за кожним критерієм виявив, що найкраще 

сформований в ЕГ аксіологічний критерій (29,4%), найгірше – мотиваційний 

(52,0%); в КГ найкраще сформований когнітивний критерій (30,0%), 

найгірше – рефлексивно-оцінний (52,2%). Виявлено наступні причини 

зазначеного вище стану сформованості життєвої компетентності 
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старшокласників: недостатній рівень професійної компетентності педагогів з 

питання формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності, невідповідність змісту і форм позаурочної діяльності 

віковим особливостям, інтересам, нахилам, потребам старшокласників, 

педагогічні проблеми реалізації індивідуальних освітніх траєкторій 

старшокласників. На основі аналізу результатів констатувального етапу 

дослідно-експериментальної роботи та виявлених у SWOT-аналізі 

педагогічних проблем процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності розроблено, 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. 

З метою реалізації першої організаційно-педагогічної умови у 

позаурочну діяльність експериментальних закладів освіти впроваджено 

модель формування життєвої компетентності учнів; розроблено та 

впроваджено елективні курси відповідно до управлінського проекту 

«Модернізація допрофільної підготовки та профільного навчання учнів 

засобами компетентнісного підходу і впровадження проектної діяльності» 

(2008–2015 роки); впроваджено 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 
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Земля», «Я і родина». Старшокласники ЕГ залучалися до участі в соціальних 

акціях і творчих проектах міського, регіонального та всеукраїнського рівнів, 

брали участь у проектах, квестах, конкурсах, інтелектуальних змаганнях, 

організованих на базі Чорноморського національного університету ім. 

П. Могили, Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського займалися в спортивних секціях, гуртках художньо-

естетичного напряму закладів позашкільної освіти (Інгульський будинок 

творчості учнів, міські спортивні школи).  

У процесі реалізації другої організаційно-педагогічної умови створено 

систему активних форм 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».  

Третя організаційно-педагогічна умова реалізовувалася через 

залучення педагогів до вирішення науково-методичної проблеми: 

«Впровадження педагогічним колективом акмеологічного підходу у 

навчально-виховному процесі», запровадження діяльності науково-

педагогічного кластеру, нової організаційної форми педагогічної співпраці із 

закладами вищої освіти міста, що створило умови для забезпечення 

варіативності форм професійної діяльності з метою підвищення їхньої 

професійної компетентності з проблеми формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. 

Упровадження третьої організаційно-педагогічної умови cприяло 

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 
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урахуванням їхніх креативних здібностей та особливостей міжкультурної 

взаємодії в освітньому середовищі закладу; сприяло мотиваційно-ціннісній 

орієнтації до самовдосконалення та самореалізації. У результаті 

порівняльного якісного аналізу сформованості життєвої компетентності 

старшокласників на кінець дослідно-експериментальної роботи встановлено 

наступні закономірності зазначеного вище процесу: 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 пов’язаний із формуванням соціальної практики 

старшокласників на основі розширення їхньої взаємодії з людьми різного 

соціального досвіду. Зафіксовано головну закономірність – залежність 

динаміки показників сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ від якісних змін позаурочного освітнього середовища. 

Експериментально доведено, що процес формування життєвої 

компетентності старшокласників здійснюється ефективніше, якщо в закладі 

середньої освіти створюються відповідні організаційно-педагогічні умови, 

що доведено позитивною динамікою сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ: високий рівень – на +18,6% і середній – + 14,0% та 

низький – на – 32,6%. 

Ключові слова: компетентність, життєва компетентність, 

старшокласник, позаурочна діяльність, сформованість життєвої 

компетентності, соціальний досвід, компонент, організаційно-педагогічні 

умови, наступність, освітнє середовище, науково-педагогічний кластер, 

самоврядування, рівні сформованості життєвої компетентності, ефективність.  
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ABSTRACT 

Diachuk V.I. Formation of life skills of senior pupils in extracurricular 

activities. – Qualifying scientific work on the rights of manuscripts. 

Scientific thesis for the Degree of the Candidate of Pedagogical Sciences 

(PhD) in specialty 13.00.07. Theory and methodology of education. – 

V.O.Sukhomlinsky Mykolayiv National University, Мykolaiv, 2019. Pavlo 

Tychyna Uman State Pedagogical University, Uman, 2019. 

The thesis deals with the problem of the formation of the vital competence 

of high school students in extracurricular activities. The research substantiates the 

relevance of the topic of the study, which is the demand of the Ukrainian society 

for process optimization of forming of the life competence of education receivers 

on the background of such negative socio-cultural phenomena as the loss of 

spiritual values of youth, aggression, selfishness, indifference to public affairs, loss 

of prestige of universal human values. 

It is concluded that the theory and practice of education in the educational 

space of Ukraine in accordance with the modern process of creation of new 

education requires active search for productive pedagogical technologies for the 

modernization of the process of forming the vital competence of a senior pupil-a 

school leaver, who possesses a real ability to respond adequately to socio-

economic changes in society, to make a choice of a life strategy, to apply the 

acquired knowledge, skills in accordance with the life situations, to be able of self-

actualization and creative perception of the world and socially significant 

activities. 

The analysis of the state of development of the problem in the philosophical, 

social, psychological and pedagogical national and foreign literature with regard to 

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

curricular activity», «the formation of the competence of senior pupils in 

extracurricular activities» is carried out. 
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It is stated that there are different views on the interpretation of the scientific 

category of «competence», in particular, it is explained as readiness for activity, a 

set of key competences, basic skills, ability to act on the basis of own knowledge 

and experience, a range of issues in which a person is well-informed. According to 

the authors, the developed competence is the result of self-development of the 

individual, self-organization and generalization of his activity and personal 

experience and promotes personal self-realization, determination of his place in 

life, the use of personal potential, the recognition of the personality of others and 

the awareness of its own significancance.As a result it is concluded that the 

concept of «competence», according to educational purpose, is perceived as a 

pedagogical phenomenon, since it is related to the knowledge and skills of a 

personality that most reflect its versatility and are important in the life of the 

individual. 

It is noted that the concept of «life competence» is studied in connection 

with a new understanding of the strategic goal of educational activity, which is 

defined by the concept of competence-oriented education and requires 

substantiation and the involvement of theoretical and methodological achievements 

of psychological, pedagogical and sociological science. It is revealed that there are 

several basic approaches to the interpretation of the concept of «life competence», 

in particular: pedagogical, social, psychological ones.A pedagogical approach 

defines the vital competence of the individual as a spiritual and practical 

experience, which can be successfully mastered by a personality in the process of 

learning; a psychological one defines it as an advanced ability to self-actualization 

of the most important physical, mental and spiritual qualities; a social approach 

regards it as a condition which is necessary for the observance of the norms, rights 

and values existing in society. 

The notion of «competence of the senior pupil» is clarified on the basis of 

the generalization of the psychological and pedagogical approaches. It is regarded 

as a holistic integrative personality creation, which is characterized by the ability 
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of the senior pupil to act successfully in different life situations on the basis of the 

existing knowledge, skills, social experience and life values. The competence of 

the senior pupil also includes the awareness of the activities and the individual as 

its subject whose structure comprises motivational, axiological, cognitive, active, 

reflexive and evaluative components. Summarizing the above, the following basic 

pedagogical aspects that are relevant to the context of the research are singled out: 

firstly, life competence is a qualitative characteristic of a person whose structure, 

apart from knowledge, skills, and experience, distinguishes the value-semantic 

component that manifests itself in relation to activity, its process and result; and 

secondly, vital competence has a level structure, which depends on the degree of 

creative comprehension of the life by the personality.Formation of life competence 

of senior pupils is defined 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. 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 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 understandig of the social 

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

The term of «extra-curricular activity of a senior pupil» is defined as an 

activity-oriented educational environment, which is pedagogically organized in the 

extracurricular time, aimed at forming the vital competence of the individual by 

means of activating social, intellectual interests, civil responsibility, legal 

awareness, life in new social conditions, own initiatives, acquisition of social 

experience, life-giving skills, realization of conscious life choices and making 

responsible decisions. 
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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. 

It is concluded that the main idea of organization and implementation of 

extra-curricular activities of senior pupils with the purpose of forming their vital 

competence is the pedagogical integration of all educational resources of society. 

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 concept of «extra-curricular activities of a senior pupil» is specified as a 

pedagogically organized activity-oriented educational environment, aimed at 

forming the vital competence of the individual by means of activating social, 
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intellectual interests, civic responsibility, legal consciousness, life in new social 

conditions, own initiatives, gaining social experience, life-giving skills, realization 

of conscious life choices and making responsible decisions.  

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). 

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, isnt fully aware of life goals, is not 

sure about 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 
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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. 

It has been established that the majority of senior pupils in the experimental 

and control groups have a low level of formation of vital competence, which 

manifests itself in the absence of a positive attitude to successful livelihoods, 

awareness of life goals, the choice of future professional activities, manifestations 

of value attitude to life, to themselves, to the world around, knowledge about the 

world about the laws of life, about themselves, about the norms of behavior and 

their actualization in a particular life situation, self-control, self-examination, self-

esteem. A comparative analysis of the formation of the competence of senior 

pupils according to each criterion revealed that the best-developed one in the 

experimental group is the axiological criterion (29,4%), the worst one is 

motivational (52,0%); the best-formed one in the control group is the cognitive 

criterion (30,0%), the worst one is reflexive (52,2%). The causes of this state of 

formation of the competence of senior pupils are revealed: the insufficient level of 

professional competence of teachers on the issue of forming the vital competence 

of senior pupils in extracurricular activities, the discrepancy between the content 

and forms of extracurricular activities to age characteristics, interests, tendencies, 

needs of senior pupils, pedagogical problems of realization of individual 

educational of senior pupils. The organizational and pedagogical conditions for the 

formation of senior students’ life skills in extracurricular activities have been 
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developedand theoretically substantiated on the basis of the analysis of the results 

of the qualitative stage of experimental work and the SWOT analysis of 

pedagogical problems in the process of forming the vital competence of senior 

pupils in extra-curricular activities: ensuring continuity of the process of forming 

vital competencies of senior pupils in extra-curricular activities by means of 

management of internal and external involvement 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 activity of senior pupils on the basis of the 

praxeological approach. 

A model for the formation of students’ vital competence was introduced in 

order to implement the first organizational-pedagogical condition in the extra-

curricular activities of experimental educational institutions ; the elective course 

was developed and implemented in accordance with the management project 

«Modernization of pre-school preparation and profile education of students by 

means of the competence approach and implementation of the project activity» 

(2008-2015); Educational programs «I am a citizen», «Learning to communicate», 

«Useful habits», «Peer-to-peer», «Education for Sustainable Development» are 

introduced; school clubs «Olympus», «Lawyer» are created; A network of studios 

and sports sections has been updated; collective creative works were held on 

thematic periods: «I am a Ukrainian, I am Nikolaevets», «My school and me», 

«Society and me», «Myself», «Art and me», «Ukraine and me», «Earth and me», 

«The family and me».The senior pupils of the experimental group were involved in 

social actions and creative projects of the city, regional and all-Ukrainian levels, 

participated in projects, quests, competitions, intellectual competitions organized 

on the basis of the Black Sea National University named after P.Mogili, Nikolayev 

National University named after V.O.Sukhomlynskiy. They were engaged in sports 

sections, art and aesthetic clubs of institutions of extracurricular education (Ingul 

House of Creativity of Students, city sports schools). 
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A system of active forms of motivation of senior pupils for the knowledge of 

the surrounding world, self-knowledge, self-development, self-realization and 

formation of value orientations was created in the process of realization of the 

second organizational-pedagogical condition. The improvement of the research 

skills of the pupils was made during the development and presentation of 

informational, practical-orientated projects in the scientific school studio «Erudit».  

The third organizational and pedagogical condition was implemented 

through the involvement of teachers in solving the scientific and methodological 

problem «The implementation of the acmeological approach in the educational 

process by a teaching staf», the introduction of the activity of the scientific and 

pedagogical cluster, the new organizational form of pedagogical cooperation with 

the institutions of higher education of the city, which created the conditions to 

ensure the variability of forms of professional activity in order to increase their 

professional competence on the issue of forming the vital competence high school 

students in after-school activities. 

Implementation of the third organizational-pedagogical condition 

contributed to the development of senior pupils in the experimental group,their 

ability to choose the methods of solving social situations, adequate to their age, 

individual characteristics and axiological orientations of behavior in the 

educational environment; the formation of projective skills taking into account 

their creative abilities and peculiarities of intercultural interaction in the 

educational environment of the institution.It also contributed to the motivational-

value orientation towards self-improvement and self-realization. As a result of the 

comparative qualitative analysis of the formation of the vital competence of high 

school students at the end of experimental work, the following regularities of the 

above process are established: the productivity of the process of forming the 

competence of senior pupils is the result of the intensity of the pedagogical 

influence on the «inner sphere» of the senior pupil (motives, needs, emotions, 

intelligence) and reflexive character of extra-curricular interaction; the process of 
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forming the vital competence of senior students is organically linked with their 

needs and interests in the content and types of extracurricular activities based on 

the creative style of life; the content of extra-curricular activities is associated with 

the formation of social practice for senior pupils on the basis of expanding their 

interaction with people of various social experiences. The main regularity is the 

dependence of the dynamics of indicators of the formation of life competence of 

senior pupils of the experimental group on the qualitative changes of the extra-

curriculum educational environment. 

It has been experimentally proved that the process of formation of the vital 

competence of senior pupils is more effective if the corresponding organizational 

and pedagogical conditions are created in the institution of secondary education, as 

it is proved by the positive dynamics of the formation of life competence of high 

school students of the experimental group: high level – by + 18,6% and average – 

+ 14,0 % and low by – 32,6%. 

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

activity, formation of vital competence, social experience, component, 

organizational and pedagogical conditions, continuity, educational environment, 

scientific and pedagogical cluster, self-government, levels of formation of vital 

competence, efficiency. 
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ВСТУП 

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.  
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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. 

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 
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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, В.Яковлєвої, 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;  
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–  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. 

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.  
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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 допомогою якого 

визначено достовірність отриманих експериментальних даних та проведено 

порівняльний аналіз отриманих результатів дослідження. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 
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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 
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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. 

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 
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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); 
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«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, 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. 

 

 

 

 

 



38 

 

РОЗДІЛ 1 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Формування життєвої компетентності старшокласників як 

психолого-педагогічна проблема 

 

Однією з найбільш актуальних проблем сучасної української освіти є 

практичне формування життєвої компетентності випускника закладу 

загальної середньої освіти, шляхи і механізми якого ґрунтуються на проекції 

ідей компетентнісного підходу до структури, закономірностей і реалій 

освітнього процесу. На підставі зазначеного вище здійснюється активна 

переорієнтація оцінки результатів освіти з понять «освіченість», 

«вихованість», «загальна культура» на поняття «компетентність», яка 

характеризує нову якість освіти, спрямовану на всебічний розвиток 

особистості, з метою її підготовки до активної та ефективної участі в 

суспільному житті, з найбільшою користю для себе та для суспільства в 

цілому.  

Одним із стратегічних напрямів удосконалення освіти в Україні на 

думку В. Кременя, є «запровадження у структуру і зміст навчання змін, 

орієнтованих на створення нового менталітету та компетентності, необхідних 

для успішних дій у демократичній і правовій країні з регульованою 

економікою» [155, с. 26].  

Подібної думки дотримується І. Єрмаков, стверджуючи, що 

«входження молодих поколінь у глобалізований, динамічний світ, у відкрите 

суспільство актуалізує роль життєвої компетентності вихованців» [89]. На 

переконання О. Кононко, «виховання, яке розглядалося раніше як передача 

знань та ставлень від попередніх поколінь до майбутніх, виявилося 
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нездатним задовільнити потреби сучасності. Очікування суспільства 

пов’язані сьогодні із формуванням життєздатної, гнучкої, особистості» 

[146, с. 3]. Як зазначає І. Бех «молоде покоління поступово зіткнеться з 

необхідністю оволодіння наукою виживання на основі розвитку соціально-

психологічних засобів пристосування до всіляких, у тому числі й 

екстремальних, ситуацій в умовах постійно змінного сучасного соціального 

середовища» [24, с. 196]. 

Як стверджують А. Болотов і В. Сєріков «необхідність побудови 

компетентнісної моделі освіти висуває на перше місце не інформованість 

учня, а вміння вирішувати проблеми, які виникають у різних ситуаціях» і 

припускає цілісний досвід вирішення життєвих проблем, виконання 

ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій» [31, с.10]. Принциповою 

відмінністю компетентнісного підходу від знаннєвого є характерна для 

останнього орієнтація на академізм засвоєння знань, умінь і навичок, за таких 

умов їх відтворення не припускає особистого до них ставлення, вироблення 

власних моделей поведінки в різних ситуаціях відповідно до ціннісних 

орієнтацій особистості.  

Дослідження психолого-педагогічної проблеми формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності потребує аналізу 

підходів учених до тлумачення змісту ключових понять: «життєва 

компетентність», «формування життєвої компетентності старшокласника».  

Педагогічна категорія «життєва компетентність» є інтегрованим 

поняттям категорій «компетентність» і «життя». Принциповою у контексті 

проблеми дослідження є думка філософа XX ст. X.Ортега-і-Гассет стосовно 

розуміння ним категорії «життя», який зазначає: «Мені дано «моє життя», і 

моє життя – це передусім те, що я знаходжусь у світі; і не в якому-небудь 

невизначеному, а в цьому світі, у цьому нинішньому, і не просто в цьому 

театрі, а саме в цей момент, роблячи те, що я в ньому роблю, у цьому 

театральному фрагменті мого життєвого світу, я філософствую. Отже, 
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головне питання філософії полягає у визначенні цього образу буття, цієї 

реальності, яку ми називаємо «наше життя». Отже, життя – це те, чого ніхто 

не може зробити за мене, життя існує без права передачі, це не абстрактне 

поняття, це моє найіндивідуальніше буття» [214].  

У довідковій літературі, зокрема в «Українському педагогічному 

енциклопедичному словнику» поняття «компетентність» трактується як 

«компетентність у навчанні (лат. соmpetentia – коло питань, у яких людина 

добре розуміється), набуває молода людина не лише під час вивчення 

предмета, групи предметів, а й за допомогою засобів неформальної освіти, 

завдяки впливу середовища тощо, а «компетенції» розглядаються як 

відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої 

підготовки учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній 

сфері, тобто – соціально закріплений результат. Результатом набуття 

компетенцій є компетентність, яка на відміну від компетенції передбачає 

особисту характеристику, ставлення до предмета діяльності» [59, с. 231].  

Великий тлумачний словник сучасної української мови за редакцією 

В. Бусела визначає поняття «компетентний» як той, хто має достатні знання в 

якійсь галузі, який з чимось добре обізнаний, тямущий, який ґрунтується на 

знанні, кваліфікований, який має певні повноваження, повноправний, 

повновладний» [40, с. 445].  

Як зазначено в Енциклопедії освіти, «компетентність передбачає 

особистісну характеристику, ставлення до предмета діяльності, а компетенції 

можуть бути виявлені як реальні вимоги до засвоєння сукупності знань, 

способів діяльності, досвіду, ставлень у певній галузі знань, якостей 

особистості, яка діє в соціумі» [88, с. 409]. 

У педагогіці не існує єдиного розуміння поняття «компетентність»: на 

думку одних авторів [39; 247], воно тотожне категорії «компетенція» та є 

сукупністю знань, умінь, навичок особистості, готовністю до діяльності; на 

думку інших [39; 247; 274], – зазначена вище категорія є окремим 
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особистісним утворенням. Слід зауважити, що в часових межах відбуваються 

основні зміни як у розумінні понять «компетенція» і «компетентність», так і 

у сферах їх використання. На думку Л. Буркової, поняття «компетенція» і 

«компетентність» різняться як за лексичним, так і граматичним значенням 

[39]. За О. Ситником, у педагогічному сенсі доцільно вживати термін – 

«компетентність», тоді як поняття «компетенція» має значення як «коло 

повноважень» [274].  

Методичною основою розвитку поняття «компетентність» на початку 

ХХІ століття є монографія Дж. Равена «Компетентність у сучасному 

суспільстві», у якій обґрунтовується розуміння зазначеного вище 

педагогічного явища як багатоаспектного особистісного утворення, але автор 

не дає йому чіткого й однозначного визначення [247].  

Детальне пояснення структури компетентності за Дж. Равеном як 

складної взаємозалежності між компонентами дає підстави для висновку про 

те, що компетентність – це особистісний феномен, точніше «особистісне 

утворення на основі ціннісних орієнтацій, які виникають при досягненні 

значущих цілей і складаються зі смислових категорій «готовність» і 

«здатність» [39, с. 114]. 

На третьому етапі дослідження поняття «компетентність» 

розглядається як результат, характеристика того, що здатний робити індивід, 

а не як опис процесу її набуття. Компетентність стає мірою того, що людина 

може робити в конкретно визначений час, але якщо брати до уваги такі 

характеристики з позицій педагогічних досліджень, то можна зробити 

висновок про те, що компетентність формується і максимально проявляється 

у конкретних життєвих ситуаціях.  

Вивчення психолого-педагогічної літератури дає підстави 

стверджувати, що тлумачення поняття «компетентість» залежить від 

визначення його ключової характеристики. На думку Н. Коломінського [136], 

О. Пометун [234], М. Степко [284], поняття «компетентність» розглядається 
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у контексті знаннєвої парадигми, зокрема Н. Коломінський стверджує, що це 

– «вміння оперувати науковими знаннями, фактичним матеріалом і 

використовувати джерела інформації» [136, с. 26]. Слід зазначити, що 

О. Кирсан висловлює подібну думку, вважаючи, що компетентності є 

своєрідними комплексами знань, умінь та ставлень, які набуваються в 

навчанні і завдяки яким людина ідентифікує та оцінює проблеми, характерні 

для різних сфер її життєдіяльності [145].  

За О. Пометун «компетентність людини» є спеціально структурований 

(організований) набір знань, умінь, навичок і ставлень, яких набувають у 

процесі навчання та які дають змогу людині визначити, тобто ідентифікувати 

і вирішувати, незалежно від контексту (ситуації), проблеми, притаманні 

певній сфері її діяльності. Сформовані компетентності людина використовує 

за потреби, у різних соціальних та інших контекстах залежно від умов і 

здійснення різних видів діяльності.  

Таким чином, автор стверджує, що «компетентність – це 

результативно-діяльнісна характеристика освіти, тоді як рівень 

компетентності є рівнем діяльності, необхідним і достатнім для мінімальної 

успішності в досягненні результату» [233, с. 17]. 

На думку М. Степко, поняття «компетентність» є «... динамічним 

поєднанням знань, розуміння, навичок і здібностей» [284, с.45].  

Отже, наукова категорія «компетентність» розглядається в психолого-

педагогічних дослідженнях як особистісна характеристика, що складається зі 

знань, умінь, навичок і здібностей. Слід зазначити, що визначення поняття 

«компетентність» представлено як певний набір знань, умінь і навичок, що не 

відповідає складній природі зазначеного особистісного утворення, яке 

характеризується здатністю діяти на основі отриманих знань. 

Актуальним є науковий підхід до визначення поняття «компетентність» 

як здатності людини застосовувати свої знання у різних життєвих ситуаціях. 
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У кінці ХХ століття у словнику сучасної англійської мови та в 

посібнику М. Садкера та Д. Садкера «Учителі, школа та суспільство» 

представлено спільний підхід авторів до розуміння поняття «компетентність» 

як здатності діяти, відповідно до певних стандартів, уміння проявляти окремі 

навички, демонструвати спеціальний рівень знання» [336, с. 613]. 

Подібну думку висловлює ірландський педагог Дж. Куллахан, який 

акцентує увагу, пояснюючи термін «компетентність», на «здатності, яка 

ґрунтується на досвіді або знаннях, що розвинула людина завдяки практиці 

або освіті» [96, с. 54]. 

 Схожої позиції щодо пояснення поняття «компетентність» 

дотримуються С. Шишов і В. Кальней, характеризуючи його як здатність 

(уміння) діяти на основі здобутих знань» [320, с. 21; 114].  

На думку В. Дьоміна [63], Е. Зеєра [104], при поясненні зазначеного 

вище поняття необхідно акцентувати увагу на вміннях особистості 

актуалізувати набуті знання, зокрема за В.Дьоміним, «компетентість – це 

рівень умінь особистості, що відображає ступінь відповідності певної 

компетенції і дає можливість діяти конструктивно в соціально мінливих 

умовах» [63, с. 34]. На переконання Е. Зеєра, «компетентність передбачає не 

лише наявність ґрунтовних знань і досвіду, а й уміння актуалізувати 

накопичені знання й уміння в певній ситуації» [104, с. 72].  

Розкриваючи природу компетентності В. Болотов і В. Сєріков 

стверджують, що вона, як продукт навчання, є результатом саморозвитку 

індивіда, самоорганізації й узагальнення діяльнісного й особистісного 

досвіду. На думку авторів, «компетентність», як спосіб володіння знаннями, 

вміннями, освіченістю, сприяє особистісній самореалізації, визначенню свого 

місця в житті, «внаслідок чого освіта є високо мотивованою і особистісно 

орієнтованою, що забезпечує задіяння особистісного потенціалу, визнання 

особистості оточуючими та усвідомлення нею власної значущості» [31, с. 

12].  
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Проводячи аналіз психологічного механізму формування 

компетентності, В. Болотов і В. Сєріков підкреслюють, що він істотно 

відрізняється від формування понятійного «академічного» знання, яке 

призначене для запам’ятовування, відтворення або для отримання іншого 

знання логічним або емпіричним шляхом. Формування компетентності учня 

залежить від того, наскільки він уміє самостійно знаходити та апробувати 

різні моделі поведінки в певній предметній галузі, вибирає з них ті, які 

найбільше відповідають його стилю, домаганням, естетичному смаку і 

моральним орієнтаціям. Таким чином, на думку авторів, «компетентність» є 

складним синтезом когнітивного, предметно-практичного й особистісного 

досвіду» [31, с. 12].  

Важливу позицію у контексті проблеми дослідження висловлює 

М. Чошанов, характеризуючи компетентність не як «володіння знаннями, а 

постійне прагнення до їх оновлення та використання в конкретних умовах, 

тобто володіння оперативними і мобільними знаннями; це гнучкість і 

критичність мислення, що передбачає здатність вибирати найбільш 

оптимальні та ефективні рішення і відхиляти помилкові» [311, с.6]. 

Узагальнення психолого-педагогічних підходів до визначення поняття 

«компетентність» дає підстави стверджувати наступне: по-перше, це загальна 

здатність особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, 

здібностях, набутих завдяки навчанню; по-друге, готовність і здатність 

реалізувати знання та досвід у проблемній ситуації; по-третє, оцінна 

категорія, що характеризує людину як суб’єкта професійної діяльності, її 

здатність успішно виконувати свої повноваження» [15].  

Таким чином, категорія «здатність до дії» – як уміння використовувати 

знання у практичній діяльності, як певні стратегії для реалізації творчого 

потенціалу особистості є ключовою при визначенні змісту поняття 

«компетентність». 

Розкриваючи особливість компетентності як педагогічного явища, 
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І. Родигіна стверджує, що «компетентність – це специфічні предметні вміння 

та навички, причому не абстрактні загально-предметні мисленнєві дії чи 

логічні операції, а конкретні життєві, що необхідні кожній людині будь-якої 

професії, віку, сімейного стану» [255, c. 32-33]. 

Принагідно зазначимо, що І. Бех тлумачить поняття «компетентність» 

як єдність, у якій науково орієнтована основа дії визначає логіку її 

практичного виконання, що полягає в інтелектуально-моральній 

саморегуляції, спрямованій на ефективне вирішення суб’єктом певних 

життєвих проблем: як досвідченість суб’єкта у певній життєвій сфері, а не 

його обізнаність чи поінформованість у певній галузі» [23, с. 26]. 

Таким чином, пріоритетною категорією є «здатність до дії» як уміння 

використовувати знання у практичній діяльності, як певні стратегії для 

реалізації творчого потенціалу особистості. 

У більш загальному розумінні «компетентність» – відповідність 

особистості вимогам і стандартам певних галузей діяльності у процесі 

вирішення певних завдань, а також досягнення результатів.  

Слід зауважити, що Н. Лавриченко визначає поняття «компетентність» 

як психосоціальну якість, джерелом якої є відчуття власної успішності та 

корисності, що сприяє усвідомленню особистістю власної здатності 

ефективно взаємодіяти з оточенням» [164, с. 21]. Зміст поняття 

«компетентність», за А. Хуторським, пояснюється як «сукупність 

взаємопов’язаних змістових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду 

діяльності учня, необхідних йому для здійснення особисто соціально-

значущої продуктивної діяльності відносно об’єктів реальної дійсності» [305, 

с. 60].  

На міжнародній конференції, що відбулась під егідою ЮНЕСКО, 

Міністерства освіти Норвегії (Департаменту технічної освіти та професійної 

підготовки) у 2004 р., узгоджено трактування поняття «компетентність» як 

здатність застосовувати ефективно й творчо знання та вміння в 
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міжособистісних відносинах – ситуаціях, що передбачають взаємодію з 

іншими людьми як у соціальному контексті, так і в професійних ситуаціях. 

Компетентність – поняття, яке логічно походить від ставлень особистості до 

цінностей та від умінь до знань» [339].  

Для подолання розбіжностей у визначенні наведених вище понять 

розроблено програму «DeSeCо», у якій експерти визначають «компетентність 

як здатність бути успішним в індивідуальних і соціальних потребах, діяти та 

виконувати поставлені завдання» [334, c. 2-3].  

Актуальним є підхід В. Єфимова та С. Косолапова до визначення 

поняття «компетентність», які вважають, що це – «комплексний 

особистісний ресурс, який забезпечує можливість взаємодії особистості з 

навколишнім світом у тій чи іншій галузі і залежить від необхідних для цього 

компетенцій» [94, с. 75]. Серед дефініцій поняття «компетентність» 

преференцію має його офіційне визначення в Законі України «Про освіту»: 

«компетентність» – динамічна комбінація знань, способів мислення, 

поглядів, цінностей, навичок, умінь, інших особистих якостей, що визначає 

здатність особистості успішно провадити професійну або подальшу 

навчальну діяльність» [99, с. 2].  

Аналіз психолого-педагогічних джерел [15; 70; 104; 233; 320; 336 ] з 

генезису дефініції поняття «компетентність особистості» узагальнено у 

вигляді таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 

Узагальнення генезису дефініції поняття «компетентність» 

Дослідник Визначення поняття «компетентність» 

М. Садкер, 

Д. Садкер 

«Здатність діяти, відповідно до певних стандартів, 

уміння проявляти окремі навички, демонструвати 

спеціальний рівень знань» [336, с. 613]. 

С. Шишов, 

В. Кальней 

«Здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань» 

[320, с. 32]. 
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Продовження табл.1.1 

В.Єфимов, 

С. Косолапов 

«Комплексний особистісний ресурс, що забезпечує 

можливість взаємодії особистості з навколишнім світом у 

тій чи іншій галузі і залежить від необхідних для цього 

компетенцій» [94, с. 75]. 

В. Дьомін «Це рівень умінь особистості, що відображає ступінь 

відповідності певної компетенції і дає можливість діяти 

конструктивно в соціально мінливих умовах» [63, с. 34].  

Програма 

«DeSeCe» 

«Здатність бути успішним в індивідуальних та соціальних 

потребах, діяти та виконувати поставлені завдання»[334, 

c. 2]  

М. Кяєрст «Компетентність є одним з компонентів або сукупності 

відомих властивостей особи, що зумовлюють успіх у 

вирішенні основних завдань» [163, с. 25] 

Г. Халлаш,  

Дж. Куллахан 

«Здатність, яка ґрунтується на досвіді або знаннях, які 

людина розвинула завдяки практиці або освіті» [95, с. 54]. 

В. Краєвський.  

А. Хуторський 

«Коло питань, щодо яких людина добре обізнана, пізнала їх 

і має досвід у цій сфері» [305, с. 39] 

А. Баранников «Здатність, заснована на здобутих знаннях учня, його 

навчальному та життєвому досвіді, цінностях і нахилах, які 

він розвинув у результаті пізнавальної діяльності та 

освітньої практики» [106, с.27]. 

В. Чабан «Досконале знання власної справи, сутність виконаної 

роботи, складність зв’язків, явищ і процесів, можливих 

способів і засобів досягнення поставленої мети» [106, с. 27]. 

Г. Селевко «Інтегральна якість особистості, яка проявляється в її 

загальній здатності та готовності до діяльності, що 

ґрунтується на знаннях та досвіді, які набуті в процесі 

навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну та 

успішну участь у діяльності» [269, с. 139]. 
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Продовження табл.1.1 

О. Пометун «Компетентність є об’єктивною категорією, що фіксує 

певний рівень суспільно визнаного комплексу знань, умінь, 

навичок, стосунків, які можуть бути застосовувані в 

широкій сфері діяльності людини» [233, с. 16]. 

О. Бабенко «Загальна здатність особистості, що базується на знаннях, 

досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню; 

готовність і здатність реалізувати знання та досвід у 

проблемній ситуації; оцінна категорія, що характеризує 

людину як суб’єкта професійної діяльності, її здатність 

успішно виконувати свої повноваження»[15, с. 42]. 

Е. Зеєр «Компетентність передбачає не лише наявність ґрунтовних 

знань, досвіду й умінь актуалізувати накопичені знання й 

уміння в певній ситуації» [104, с. 72]. 

І. Дікун  «Життєва компетентність, як здатність і готовність 

самостійно вирішувати проблеми життєдіяльності 

особистості, містить п’ять блоків: медико-гігієнічний, 

соціально – побутовий, соціально-економічний, соціально-

культурний, соціально-правовий – які є компонентами 

життєдіяльності особистості» [70, с. 5].  

 

Зазначене вище є підставою стверджувати, що різні підходи до 

тлумачення поняття «компетентність» залежать від визначення ключової 

якості особистості: готовності до діяльності, сукупності ключових, базових 

умінь, здатності діяти на основі власних знань та досвіду, кола питань, у яких 

людина добре обізнана.  

На підставі зазначених вище характеристик, можна зробити висновок, 

що поняття «компетентність», відповідно до освітньої мети, сприймається як 

педагогічне явище, що співвідноситься зі знаннями, вміннями й навичками 

особистості, які найбільш точно відображають її багатогранність і є 
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пріоритетними у діяльності старшокласника. Отже, результатом освіти 

старшокласника є сформована певна цілісна особистісна якість, завдяки якій він 

успішно вирішує проблеми життєдіяльності, взаємодіє з іншими людьми, і яка 

визначається як «життєва компетентність особистості».  

Дослідження змісту поняття «компетентність», а також його сутнісних 

ознак, підтверджує, що категорія «життєва компетентність» – складне та 

багатогранне особистісне утворення, яке є необхідною психологічною 

умовою самореалізації особистості.  

Вивчення психолого - педагогічної літератури [64; 141; 149; 199; 220; 

230; 284] свідчить, що поняття «життєва компетентність» досліджується у 

зв’язку з новим розумінням стратегічної мети освітньої діяльності, яка 

визначається концепцією компетентнісно орієнтованої освіти, «що потребує 

змістовного обґрунтування і залучення теоретико-методологічних доробок 

психологічної, педагогічної і соціологічної науки» [64, с. 13].  

В українську педагогіку зазначена вище наукова категорія ввійшла в 

науковий обіг у кінці 90-х pp. ХХ століття завдяки дослідженням Л. Соханя, 

І. Єрмакова, І. Ящук, які розглядають поняття «життєва компетентність» як 

«складне утворення, що «містить в собі» знання, вміння, навички, життєвий 

досвід, життєві досягнення особистості» [279; 330]. 

За визначенням І. Єрмакова, «…життєва компетентність – це знання, 

вміння, життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для 

розв`язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як 

індивідуального проекту...» [90, с.18].  

На думку О. Кононко, життєва компетентність є «чинником, який 

змінить мету навчально-виховного процесу, спрямує зусилля педагогів на 

забезпечення кожній дитині сприятливих умов для оволодіння нею знаннями 

з різних галузей і мистецтвом життя» [146, с. 7].  

Аналіз психолого-педагогічних джерел [24; 90; 91; 96; 104; 194; 236; 

244; 245; 247; 259; 282; 306; 328; 330] дає підстави зробити висновок, що є 
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педагогічний, соціальний, психологічний підходи до тлумачення поняття 

«життєва компетентність»: педагогічний – визначає життєву компетентність 

особистості як духовно-практичний досвід, який може бути успішно 

засвоєний у процесі навчання; психологічний – як розвинена здатність до 

самореалізації найважливіших фізичних, психічних і духовних якостей; 

соціальний – як умова, необхідна для дотримання існуючих у суспільстві 

норм, прав та цінностей.  

Досліджуючи соціально-педагогічні, соціально-виховні аспекти 

формування життєвої компетентності в юнацькому віці, І. Ящук тлумачить 

поняття «життєва компетентність» як «знання, вміння, життєвий досвід 

особистості, необхідний для розв’язання життєвих завдань і продуктивного 

здійснення життя» [330, с. 3]. 

На відміну від попереднього автора, Л. Сохань розуміє поняття 

«життєва компетентність» як комплекс певних особистісних якостей, що є 

основою продуктивного здійснення життя особистістю, тобто спосіб 

людського існування, а її формування розглядає як розвиток і збагачення всіх 

основних особистісних структур, які забезпечують життя» [96, с. 10].  

Подальші психолого-педагогічні дослідження категорії «життєва 

компетентність» здійснюють Л. Сохань, Л. Несен і І. Єрмаков [96, с. 9-11], 

В. Циба [306, с. 222], Т. Єрмаков [90, с.106], І. Єрмаков і Д. Пузіков [91], 

Н. Пустовіт [245] та ін.  

Автори Л. Сохань, Л. Несен і І. Єрмаков розширюють дефініцію 

поняття «життєва компетентність», пояснюючи його як «знання, вміння, 

життєвий досвід особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для 

розв’язання життєвих завдань і продуктивного здійснення життя як 

індивідуального життєвого проекту, які передбачають свідоме і 

відповідальне ставлення до виконання особистістю її життєвих і соціальних 

ролей» [96, с. 9]; «необхідну психологічну умову повноти самореалізації 

особистості і досягнення нею вершин свого самоздійснення» [96, с. 11].  
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На переконання В. Циби, пріоритетне значення у процесі проектування 

і здійснення особистістю життєдіяльності є осмислення нею свого 

призначення, своєї долі, життєвих цілей, сенсу життя, що визначають зміст її 

життєвої компетентності, як результату оптимізації життєвого шляху та 

обґрунтування раціональних способів досягнення життєвої мети [306].  

Автор Т. Єрмаков пояснює зміст категорії «життєва компетентність» як 

«специфічну здатність, яка забезпечує ефективність вирішення проблем, що 

виникають у реальних життєвих ситуаціях» [90, с. 106].  

На думку І. Єрмакова і Д. Пузікова, «життєва компетентність 

особистості» є системною якістю особистості, яка перманентно змінюється; 

цілісною, ієрархічною, динамічною системою здатностей (або окремих 

компетенцій) завдяки якій, вона свідомо і творчо здійснює власне життя, 

розвиває свою індивідуальність, досягає успішної, оптимальної 

життєдіяльності в умовах змінного технологічного, економічного, 

політичного, соціального, культурного середовищ [91]. 

На переконання Н. Пустовіта, життєва компетентність є як 

«індикатором, який визначає готовність учня-випускника до життя, його 

подальшого особистісного розвитку, здатності до активної участі у житті 

суспільства», так і «логічним поєднанням ставлень і цінностей, умінь та 

знань» [245, с. 285].  

За В. Бліновим і І. Сергєєвим, життєва компетентність, як багаторівнева 

категорія, формується під постійним впливом інформації, виховання, освіти, 

професійної діяльності протягом усієї життєдіяльності людини. Завдяки 

соціалізації особистість набуває життєвого досвіду, засвоює ціннісні 

орієнтири, професійні навички [271]. На переконання В.Яковлєвої «життєва 

компетентність є вибором стратегії життєвого шляху особистості, 

постановкою цілей, життєвих планів, набуттям життєвого досвіду, знань, 

ціннісних орієнтацій, духовно-моральних ідеалів і найвищих устремлінь» 

[328, с. 389] 
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Резюмуючи психолого-педагогічні підходи до пояснення поняття 

«життєва компетентність», виокремлено особливості його змісту: як 

динамічного явища, що розвивається й ускладнюється, оскільки є сукупністю 

певного досвіду особистості; як змін у набутті позитивних і негативних рис; 

як багаторівневої категорії, що формується у всіх сферах життєдіяльності 

особистості та має індивідуальний характер, оскільки на її формування 

впливають як зовнішні, так і внутрішні чинники. Показником високого рівня 

сформованості життєвої компетентності є вміння особистості активно 

використовувати набуті знання та досвід, адекватно реагувати на зміни у 

різних життєвих ситуаціях. 

На підставі узагальнення зазначених вище психолого-педагогічних 

підходів авторів до розуміння поняття «життєва компетентність 

старшокласника» зроблено висновок, що це – цілісне інтегративне 

особистісне утворення, яке 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.  

У сучасних психологічних та педагогічних джерелах проблема 

формування життєвої компетентності особистості старшокласників є 

провідною у підготовці випускників закладів середньої освіти до життя та їх 

майбутньої професійної діяльності в суспільстві.  

У представників сучасних наукових шкіл відсутній спільний підхід до 

розкриття змісту процесу формування життєвої компетентності особистості 

старшокласника. Однак, більшість авторів [23; 237; 307; 330] розглядає його 

як складний динамічний процес, під впливом якого формуються основні риси 

особистості. На думку І. Єрмакова, «щоб знайти своє місце в житті, 

ефективно освоїти життєві й соціальні ролі, випускник української школи 

має володіти певними якостями, уміннями: бути гнучким, мобільним, 

конкурентоспроможним, інтегруватись у динамічне суспільство, 
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презентувати себе на ринку праці; критично мислити; використовувати 

знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем; генерувати нові 

ідеї, приймати нестандартні рішення й відповідати за них; володіти 

комунікативною культурою; отримувати, аналізувати та застосовувати 

інформацію для індивідуального розвитку і самовдосконалення; працювати в 

команді, запобігати будь-яким конфліктним ситуаціям та виходити з них; 

цілеспрямовано використовувати свій потенціал, як для самореалізації у 

професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави; 

дбайливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої 

цінності; бути здатним до вибору альтернатив, які пропонує сучасне життя» 

[91, с. 68]. 

У теорії психології і педагогіки життєтворчості активізуються 

дослідження проблеми формування життєвої компетентності, яка насамперед 

розглядається як засіб реалізації можливостей кожної особистості. Автор 

Т. Каткова в основі моделі компетентного випускника визначає три сфери 

особистості: потребнісно-мотиваційну, операційно-технічну і сферу 

самосвідомості [118]. 

Відповідно до наукових положень, обгрунтованих А. Мудриком, 

«життєва компетентність», як якість особистості, формується у процесі 

міжособистісної взаємодії та спілкування [194]. 

У зазначеному вище контексті доречною є характеристика авторами 

І. Бехом, Т. Поніманською, І. Ящук процесу формування життєвої 

компетентності особистості як засвоєння моральних норм, духовних 

цінностей, стереотипів, вироблених суспільством і результатом якого є 

формування системи внутрішніх регуляторів, які визначають морально-

ціннісне ставлення до життя [24; 236; 330]. 

Досліджуючи соціально-психологічні та педагогічні параметри 

зазначеного вище процесу, В. Циба вказує на необхідність системного 
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формування свідомості учнів, оволодіння конкретними вміннями і 

навичками, розвитку у них відповідних здібностей [ 306].  

На переконання Дж. Равена, «процес формування життєвої 

компетентності особистості потребує створення розвивального середовища, в 

якому індивід готовий аналізувати, узагальнювати, поглиблювати свої 

уявлення про діяльність соціальних і політичних систем, шукати способи 

впливу на цю діяльність» [247, с. 152].  

Зазначений вище автор акцентує увагу на аксіологічному аспекті 

процесу формування життєвої компетентності, оскільки «розвиток 

компетентності є процесом, який тісно пов’язаний із системою цінностей, 

виявленням ціннісних орієнтацій індивіда, більш чіткого їх усвідомлення, 

вирішення конфліктів і оцінки альтернатив» [247, с. 152]. 

Безперечно, як стверджують автори [104; 244; 259; 282], життєва 

компетентність є духовно-практичним утворенням особистості, яке 

формується під впливом зовнішніх, внутрішніх процесів, освітньо-культурної 

ситуації, в якій живе та розвивається особистість і механізмом якого є 

самоактуалізація. Отже, слід зробити висновок, що від рівня сформованості 

життєвої компетентності особистості залежить здійснення нею вибору 

життєвого шляху.  

Як стверджує М. Савченко, важливим чинником формування життєвої 

компетентності особистості є впровадження індивідуального підходу [260], а 

створення та оптимізація педагогічно доцільного освітнього середовища 

забезпечуються зовнішнім впливом. 

 Резюмуючи зазначене вище, виокремлено наступні принципові педагогічні 

позиції, що мають значення у контексті дослідження проблеми: по-перше, 

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 [107]; по-друге, життєва компетентність має рівневу структуру, що 
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залежить від ступеня творчого осмислення особистістю своєї життєдіяльності 

[22]. 

Отже, на основі аналізу розробленості проблеми формування життєвої 

компетентності особистості старшокласників у педагогічній теорії і практиці 

встановлено розбіжності в її трактуванні.  

На наш погляд, формування життєвої компетентності старшокласників 

особистості – це керований педагогічний процес у позаурочний час, який 

забезпечує умови для здобуття учнями знань, умінь, навичок, соціального 

досвіду, усвідомлення своєї діяльності і самого себе як її суб’єкта, що є 

необхідними чинниками для життєдіяльності в суспільстві та вирішення 

проблем у різних життєвих ситуаціях. 

Таким чином, аналіз вітчизняних і зарубіжних філософських, 

психологічних, педагогічних, соціальних підходів щодо сутності процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників дає підстави 

стверджувати, що зазначена вище проблема викликає безперечний науковий 

інтерес, однак, не має системного і ґрунтовного розгляду та потребує 

подальшого дослідження категоріальної інтерпретації ключових понять. 

 

 

 

1.2. Особливості організації позаурочної діяльності 

старшокласників 

 

Як зазначено у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 

столітті, «головною метою державної політики є створення умов для 

розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, 

виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися 

протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури 

та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, 
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незалежну, демократичну, соціальну і правову державу як невід’ємну 

складову європейської та світової спільноти» [196, с. 2].  

На думку В. Кременя, «сучасний освітній простір характеризується 

новою парадигмою освіти, яка покликана сприяти розвитку особистості у 

процесі розвиваючого способу життя, будуватися на діагностиці, вихованні 

культури людської гідності, оскільки «освіта формує людину, озброює її 

знаннями, виховує громадянські якості, вміння думати й працювати, 

спілкуватись і відпочивати, жити суспільним чином і водночас бути 

індивідуально неповторною особистістю» [155, с. 11].  

Актуальною у контексті зазначеного вище є думка А. Маслоу, який 

переконаний, що зміни філософії людини (її природи, цілей, мети, способу її 

реалізації) викликані відповідними змінами не лише філософії політики, 

економіки, етики й аксіології, міжособистісних стосунків, самої історії, а й 

філософії освіти, психотерапії та її особистісного розвитку, теоретичного 

уявлення про те, в який спосіб допомогти людині стати такою, якою вона 

може та якою їй слід стати.  

Автор зазначає, що «у процесі зміни концепції здібностей, особистого 

потенціалу і життєвих цілей людини народжується нове бачення 

можливостей і долі людства, що приводить до наслідків для нашої науки... 

Зараз у нас є можливість розпочати формування нового погляду на людську 

природу як на «цілісну, єдину, складну психічну систему» [186, с. 35]. 

Однією з головних підсистем процесу формування 

життєвокомпетентної особистості старшокласника є позаурочна діяльність 

ЗЗСО, що забезпечує психолого-педагогічні умови для розкриття задатків і 

нахилів, прояву природних здібностей, розширення світогляду та 

самостійного творчого пошуку в будь-якій галузі, поглиблення соціального 

сприйняття сучасного життя та самооцінювання власного «Я». Процес 

формування життєвокомпетентної особистості випускника ЗЗСО вимагає 
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педагогічної дієздатності системи позаурочної роботи, яка представляє 

собою єдність цілей, принципів, змісту, форм і методів виховних упливів. 

У сучасному ЗЗСО методичними чинниками організації позаурочної 

роботи зі старшокласниками є: 

  Концепція «Нова українська школа», в якій розроблено формулу 

ключових компонентів освіти: «новий зміст освіти, заснований на 

формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в 

суспільстві; орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 

дитиноцентризм; наскрізний процес виховання, який формує цінності; 

сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і 

технології освітнього процесу; педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між 

всіма учасниками освітнього процесу» [149, с. 5];  

  «Основні орієнтири виховання учнів…», в яких зазначено, що 

«основою сучасного виховного процесу є людина як найвища цінність, а 

провідною тенденцією виховання стає формування системи ціннісного 

ставлення особистості до соціального і природного довкілля та до самої себе. 

Метою виховання є формування морально-духовної життєвокомпетентної 

особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, 

сім’янин, професіонал. Зміст виховання складає науково обґрунтована 

система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна 

сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її 

ставлення до суспільства, держави, інших людей, природи, мистецтва і 

самого себе» [216].  

У зазначеному вище документі спроектовано зміст педагогічної 

діяльності ЗЗСО щодо реалізації мети виховання учнів: «створення 

освітнього середовища, яке є духовним простором учня, педагога, культури 

та комплексом цінностей культури, культурних форм життя, соціальних, 

життєвих виборів особистості, що самореалізується у різних виховних 

середовищах (академічному, клубному, середовищі творчих майстерень 
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тощо) і в різних видах діяльності: навчально-виховній, позаурочній, 

позакласній, суспільно-громадській» [216, с. 15].  

У контексті дослідження проблеми формування життєвої 

компетентності старшокласників потребує з’ясування змісту понять 

«позаурочна робота» та «позаурочна діяльність». На думку А. Макаренка і 

С. Шацького, позаурочна робота є складовою системи виховання 

особистості, однією з форм організації вільного часу учнів відповідно до 

принципів добровільності, активності і самостійності [179; 315].  

Визначення поняття «позаурочна робота» дає Г. Пустовіт, трактуючи 

його як «діяльність групи чи окремих педагогів школи, ліцею, гімназії, що 

спрямована на створення у вільний від навчання час комфортних умов для 

розвитку творчих здібностей та реалізації духовного потенціалу особистості, 

забезпечення освітніх запитів учнів певного класу чи групи, об’єднаних 

спільними інтересами» [244, с. 16].  

На думку Л. Кузнєцової, «позаурочна робота є системою, що має 

складну структуру, яка характеризується єдністю, взаємозв’язком 

планування, організації, аналізу педагогічної діяльності та зміною завдань, 

ускладненням змісту, форм і методів. Системі позаурочної роботи «властиве 

органічне поєднання управління і самоврядування, а пріоритетними 

завданнями є розвиток і педагогічна підтримка в реалізації ініціативи та 

самодіяльності учнів» [210, с. 17].  

Слід наголосити на тому, що автори В. Лозова і А. Троцко акцентують 

увагу на специфіці позаурочної роботи, як процесу багатофакторного впливу 

на особистість, згідно з метою, визначеною об’єктивними факторами 

розвитку суспільства та з урахуванням національно-регіональних, статево-

вікових, індивідуально-особистісних особливостей учнів [172]. Як 

стверджують О. Рубін і З. Юрченко, успіх позаурочної роботи залежить 

насамперед від результату педагогічного впливу на прояв інтересу 

вихованців до суспільно корисної діяльності [257]. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Характеризуючи сутність позаурочної роботи зі здобувачами загальної 

середньої освіти, логічно з’ясувати її закономірності, які є і принципами 

виховання: включення особистості в діяльність, стимулювання активності 

особистості, дотримання гуманізму і поваги в поєднанні з високою 

вимогливістю, створення ситуації успіху, врахування вікових та 

індивідуальних особливостей, виховання у колективі і колективом. 

Таким чином, зміст позаурочної роботи визначається створенням 

освітнього середовища з метою реалізації у процесі взаємодії з іншими 

суб’єктами інтересів учнів, їх здібностей.  

У контексті формування життєвої компетентності старшокласників 

позаурочна робота має відповідати вимогам, визначеним «Основними 

орієнтирами виховання учнів..»: психологізації як здатності інтегрувати всі 

зовнішні й внутрішні впливи на учня й одночасно творити духовно-творче 

розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи 

позитивні; відкритості соціуму – партнерство з сім’єю та громадськістю, 

залучення до розв’язання суспільно значущих і особистісних життєвих 

проблем з метою формування досвіду громадянської поведінки; розвитку 

творчого потенціалу всіх суб’єктів освітнього процесу та мотивації учнів до 

самостійного вирішення життєвих проблем в умовах нестабільного 

суспільства; життєтворчості як здатності забезпечити здобувачу освіти 

можливість вибудувати власний життєвий проект, творити колективні і 

міжособистісні взаємини; дотримання педагогічної культури та здатності до 

партнерської взаємодії; педагогічного захисту і підтримки учнів у вирішенні 

життєвих проблем і в індивідуальному саморозвитку; забезпечення їх 

особистісної недоторканості; самореалізації учня в особистісній, професійній 

та соціальній сферах життєдіяльності» [217, с. 10-11]. 

Уточнення термінів «позаурочна робота» і «позаурочна діяльність» дає 

підстави стверджувати, що вони розглядаються як синонімічні види виховної 

роботи з учнями, які проводяться у позаурочний час.  
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Поняття «позаурочна діяльність – це освітня діяльність, яка 

здійснюється у формах, які відрізняються від класно-урочних, і спрямована 

на досягнення запланованих результатів освітньої програми [291].  

На думку Н. Кудикіної, позаурочний процес є складовою цілісного 

навчально-виховного процесу, що здійснюється у режимі шкільного дня у 

вільний час від обов’язкових навчальних занять, тобто, у позаурочний» [157, 

с. 87]. 

Розкриваючи зміст поняття «позаурочна діяльність», автор Г. Глухова 

визначає зміст позаурочної роботи з учнями як їх діяльність у позаурочний 

час, яку організує педагог на засадах творчості та ініціативи [53]. 

На думку Л. Канішевської, «позаурочна виховна діяльність є системою 

організованих і цілеспрямованих занять, які проводяться в позаурочний час з 

метою розширення і поглиблення знань, умінь, навичок, розвитку 

самостійності, індивідуальних здібностей, нахилів учнів, а також 

задоволення їх інтересів і забезпечення змістовного відпочинку» [115, c. 38].  

Автори В. Кутьєв і В. Шадриков висловлюють думку, що «у процесі 

позаурочної діяльності учні засвоюють соціальний досвід, перетворюють 

навколишнє середовище, набувають необхідних практичних умінь та 

навичок» [161, с. 4; 311]. На думку В. Шадрикова, у позаурочній діяльності 

слід залучати учнів в певні суспільні відносини, що надасть їм можливість 

виділяти ті параметри діяльності, які мають для них важливий особистісний 

сенс» [313, с. 23].  

Розкриваючи технологічний аспект діяльності педагогів, автори 

М. Дьяченко та Л. Кандибович вбачають у позаурочній діяльності 

послідовність професійних дій педагога: постановки виховної мети на основі 

потреб і мотивів, розробки плану, моделей, схем майбутніх дій і прийомів 

діяльності, аналізу результатів, внесення корективів [73]. 

Ефективність процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності досягається за умови дотримання 



61 

педагогами психолого-педагогічних вимог, визначених в «Основних 

орієнтирах виховання учнів...»: відповідності засадам особистісно 

орієнтованої гуманістичної парадигми освіти; визнанні учня суб’єктом 

виховання; перцептивної, комунікативної, інтерактивної взаємодії всіх 

суб’єктів виховного процесу; розвитку творчого потенціалу особистості, 

перспектив її саморозвитку в колективі; захисту і підтримки інтересів 

особистості; самоідентифікації та суспільно значимого особистісного 

самовизначення дитини; стимулювання ініціативності та життєвої активності 

учня; створення і набуття практичних навичок, необхідних для особистісної 

гармонізації; інтеграції виховних упливів освітнього середовища; 

практичного спрямування виховного процесу закладу освіти та 

культивування цінностей особистості» [216, с. 15].  

На думку В. Кутьєва, індикаторами результативності позаурочної 

діяльності учнів є «періодичність їх участі у позаурочних заходах, кількість і 

склад учасників позаурочних об’єднань (загальношкільних, класних, 

групових, різновікових, диференційованих, за інтересами), характер 

взаємодії педагогів з учнями (за провідною роллю вчителя, співробітництво, 

самостійність), оптимальне поєднання добровільності та обов’язковості, 

різноманітний набір організаційно - педагогічних форм і засобів виховної 

роботи з урахуванням вікових особливостей, інтересів і нахилів учнів» [161, 

с. 15].  

Характеризуючи зміст позаурочної діяльності учнів, О. Савченко 

розкриває її оптимальні можливості щодо забезпечення ефективності 

процесу організації практичної творчості на основі задоволення їх інтересів, 

уникнення педагогічно неорганізованого середовища, впровадження 

ефективних форм їх об’єднання за інтересами в гуртках, секціях, клубах, 

студіях, майстернях тощо [261]. 
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Узагальнення зазначеного вище [161; 128; 216; 261] дає підстави 

розкрити наступні специфічні особливості змісту та організації позаурочної 

діяльності учнів, зокрема:  

 відсутність регламентації її змісту, методів й організаційних форм 

єдиними обов’язковими програмами; 

 поглиблення і розширення знань, вмінь і навичок учнів, набутих у 

процесі навчання; 

 зміна позиції учня, підвищення його ролі у виборі способів 

використання вільного часу, в реалізації прагнення до самовиховання й 

формування певних життєвих установок;  

 самореалізація учнів у самодіяльних творчих об’єднаннях і заняттях 

за інтересами за власним бажанням; 

 відсутність оцінювання учнів;  

 отримання особистого досвіду, знань, необхідних умінь і навичок 

для здійснення різних видів діяльності; 

 розвиток здібностей учнів, задоволення їх інтересів; 

 організація різноманітної практичної діяльності (пізнавальної, 

трудової, технічної, естетичної, фізичної та спортивної);  

 формування суспільно значущих мотивів, соціальної спрямованості 

та ціннісних орієнтацій; 

 створення педагогічних умов для задоволення нових інтересів учнів, 

отримання ними досвіду колективного життя для повного розкриття 

особистості.  

У Концепції «Нова українська школа» визначаються організаційно-

педагогічні тенденції здійснення виховного процесу в ЗЗСО, яким має 

відповідати і позаурочна робота зі старшокласниками: «виховання не 

зводиться до окремих виховних занять; весь колектив школи залучається до 

створення виховного середовища; учитель є взірцем людини вихованої, своїм 

прикладом надихає і зацікавлює дитину; індивідуальні нахили і здібності 
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кожної дитини враховуються у плануванні діяльності та створюються 

належні умови для їх реалізації; співробітництво забезпечується з 

позашкільними закладами освіти; активне залучення до співпраці психологів 

і соціальних педагогів» [149, с. 13 ]. 

Розглянувши вимоги до змісту організації позаурочної діяльності як 

складової освітнього процесу в ЗЗСО, цілком логічним є розкриття 

особливостей її методики, педагогічна продуктивність застосування якої 

залежить насамперед від урахування вікових і психологічних особливостей 

старшокласників. Відповідно до Закону України «Про загальну середню 

освіту» старшокласниками вважаються учні 10–11 класів, що за віком 

співпадає з періодом ранньої юності (15-17років), який І. Кон називає не 

фазою «підготовки до життя», а надзвичайно важливим етапом життєвого 

шляху, що має самостійну абсолютну цінність [99].  

Як стверджує І. Зайченко, юнацький вік є «періодом формування 

світогляду, переконань, характеру, життєвого самовизначення, 

самоутвердження, бурхливого росту самосвідомості, активного осмислення 

майбутнього, пошуків, надій і мрій» [98].  

У книзі «Людина як предмет виховання» К. Ушинський образно 

розкриває особливості юнацького віку, зазначаючи, що «у вогні, який 

оживляє юність, гартується характер людини. Ось чому не варто ні гасити 

вогонь той, ні боятися його, ні дивитися на нього як на щось небезпечне для 

суспільства, ні соромитися його вільного горіння, а тільки дбати про те, щоб 

матеріал, який в цей час уливається в душу юності, був доброї якості» [299, с. 

221]. 

Характеризуючи сучасного старшокласника, слід зазначити, що для 

нього важливою є потреба в знаннях, необхідних для життєвого успіху, яку 

він задовольняє на основі вибіркового ставлення до вивчення навчальних 

предметів.  
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Особливістю юнацького віку є прагнення проникнути в сутність явищ 

природи і суспільного життя, пояснити їх взаємозв’язки та взаємозалежності, 

виробити власну точку зору, самостійно оцінювати певні суспільні події. На 

переконання В. Сухомлинського, в учнів цього віку проявляється інтерес до 

світоглядних питань, бажання мати власні судження та думку з того чи 

іншого питання, оцінювати певні події власними розумовими зусиллями 

[286]. 

У старшокласника розвиваються вміння цілісно оцінювати інших і 

порівнювати себе з ними, що визначає його цілеспрямованість діяльності, 

стимулює процес самовиховання на основі формування моральних і 

соціальних якостей, визначення статусу в колективі й суспільстві, 

підвищення активності у спілкуванні. Природньо, що в юнацькому віці 

з’являється прагнення особистості розкрити свою індивідуальність, 

утвердити самобутність, проявити підвищений інтерес до вирішення етичних 

проблем щодо сутності життя, щастя, обов’язку, свободи, релігії.  

Пріоритетним для старшокласниів є задоволення соціальних і духовних 

потреб, виховання моральних і соціальних якостей, зацікавлення етичними 

проблемами, формування ідеалів і становлення соціальних мотивів поведінки 

в колективі, визначення їх статусу та характеру спілкування і взаємовідносин 

між однокласниками, що впливає на прояв як негативних, так і позитивних 

якостей. За таких умов у старшокласників підвищується інтерес до діяльності 

неформальних молодіжних організацій, формується критичне ставлення і 

підвищуються критерії оцінювання педагогів і оточуючих людей та вимоги 

до них. За Е. Еріксоном головним психологічним процесом у юнацькому віці 

є формування особистої ідентичності, тобто відчуття індивідуальної 

самототожності, наступності та єдності, а до основних протиріч автор 

відносить: прагнення до свободи й самовиховання, яке супроводжується 

повним ігноруванням конкретних прийомів виховання вольових якостей; 

вразливість від оцінки іншими маскується під зовнішньою байдужістю; 
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прагнення до ідеалу «у значному» супроводжується безпринципністю «у 

дрібному»; бажання здаватися стриманим і дорослим зіштовхуються з 

дитячою безпосередністю в спілкуванні та поведінці [322].  

Доречно зазначити, що сформована власна точка зору в юнацькому віці 

не завжди співпадає із загальноприйнятою, однак актуальним у процесі 

формування особистості є те, що цей висновок старшокласник робить 

самостійно, що створює конфліктні ситуації з педагогами.  

В юнацькому віці «формується активна життєва позиція особистості, 

зростає адекватність оцінювання власного життєвого шляху, розширюється 

кругозір і змінюються уявлення про норми моралі, корегуються правила 

поведінки в проблемних ситуаціях і формується громадянська 

компетентність на основі систематизації та вироблення певної ієрархії 

цінностей» [7, с. 121]. 

На основі аналізу психологічної літератури Т. Швець визначає наступні 

вікові особливості старшокласників: завершальне самовизначення та 

інтеграція у спільність дорослих людей, набуття Его-ідентичності, 

інтелектуальне дозрівання, пошук сенсу життя, самореалізація та 

індивідуальний розвиток, прагнення до успіху в діяльності, зростання 

значущості «Я» та здатності проявляти свою індивідуальність в умовах 

групової діяльності та інтимної близькості, дружби, становлення якісно нової 

моральної свідомості [318]. 

Розробка методики формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності потребує врахування змін освітніх 

тенденцій у суспільстві і, як зазначає С. Прищепа, «проблема організації 

виховного процесу набула особливої гостроти, оскільки сучасне покоління 

живе в епоху, яка зумовлена відторгненням застарілих форм життя і 

формуванням нових цивілізаційних засад життєдіяльності» [237, с. 6].  

На думку Т. Антонюка [8], О. Коберника [125], С. Прищепи [238], у 

сучасних умовах актуальним є «проектування» як ефективна технологія, що 
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спрямована на забезпечення оптимального функціонування і розвитку 

освітнього процесу та оптимізацію формування життєвої активності учнів.  

Як наголошує О. Коберник, «у процесі пошуку і впровадження 

педагогічних технологій організації освітнього процесу виникає закономірна 

необхідність цілеспрямованого, усвідомленого підходу до формування 

виховної стратегії, яка можлива за умови розробки продуманого психолого-

педагогічного проекту, що дасть змогу забезпечити переведення існуючих 

виховних систем у якісно новий стан, оптимізувати їх зміст, організацію та 

управління» [125, с. 22]. На думку автора, «проектування – це 

цілеспрямоване творче попереднє визначення і конструювання програми 

сумісної діяльності суб’єктів педагогічного процесу та її подальшої 

реалізації, спрямованої на забезпечення особистісно-розвивального підходу у 

досягненні мети виховання» [125, с. 22]. 

Водночас Т. Антонюк акцентує увагу на тому, що «проектування» є 

науково обґрунтованим конструюванням системи параметрів майбутнього 

об’єкта або якісно нового стану існуючого проекту-прототипу, прообразу 

передбачуваного або можливого об’єкта, стану чи процесу в поєднанні зі 

шляхами його досягнення» [8]. Обґрунтовуючи доцільність застосування 

методу «проектування», О. Коберник стверджує, що він «забезпечує 

можливість прогнозувати виховні ситуації та їх розвивальний ефект згідно з 

віковими періодами, соціально-психологічними умовами конкретного 

закладу освіти, реалізованими цілями і завданнями виховання. Саме 

інтеграція змісту (функцій виховної діяльності педагога), методів (способів 

виконання функцій) і критеріїв якості (показників психолого-педагогічної 

діагностики досягнення виховних функцій) дає можливість прогнозувати хід 

вирішення виховних завдань, передбачити результати, оцінювати їх з точки 

зору загальної мети виховання» [125, с. 22]. 

Усе зазначене вище цілком стосується процесу організації позаурочної 

діяльності старшокласників ЗЗСО, оскільки застосування методу 
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«проектування» створює упорядковану систему виховних упливів, 

результатом яких у контексті дослідження, є сформованість життєвої 

компетентності особистості.  

Проектування позаурочної діяльності старшокласників з метою 

формування їх життєвої компетентності ставить за мету «створення на рівні 

особистісного розвитку оптимальної системи спільної діяльності вихователя 

та вихованців, у якій методи й організація підпорядковуються розвитку всіх 

суб’єктів взаємодії» [217, с. 13]. 

Актуальною у контексті визначення методики позаурочної діяльності 

старшокласників є думка В. Пулим, яка вважає, що одним із інноваційних 

підходів, здатним формувати активну, творчу, самодостатню особистість є 

впровадження інтерактивних технологій [243]. Педагогічний словник 

тлумачить поняття «інтерактивний» як здатність взаємодіяти чи знаходитись 

у режимі бесіди, діалогу з чим-небудь (наприклад, з комп’ютером) або ким-

небудь ( з людиною)» [223]. 

Розкриваючи особливості інтерактивних технологій, В. Кремень 

стверджує, що «їм властиві специфічні форми, методи, способи, прийоми 

виховання, реалізація яких супроводжується застосуванням відповідного 

організаційно-методичного інструментарію, апаратури (ТЗН), засобів 

наочності» [155, с. 8]. Врахування потреби старшокласників проявляти свою 

індивідуальність в умовах групової та інтерактивної форм позаурочної 

діяльності забезпечує активне їх включення у колективну взаємодію, 

створення ситуації спілкування з учнями та педагогами на основі 

сформованих знань, умінь і навичок. 

Узагальнюючи досвід упровадження інтерактивних технологій в 

освітньому процесі, О. Марченко виокремлює наступні інтерактивні методи: 

«коло ідей», «снігова куля», «карусель», «броунівський рух», «проблеми по 

колу» (обговорення проблеми в загальному колі), «акваріум», діалог Сократа, 

метод суперечностей, проективний метод, АКС – аналіз конкретних ситуацій, 
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case-study (кейсовий метод аналізу проблеми), «гаряча лінія», SWOT-аналіз, 

метод шести капелюшків (технологія формування критичного мислення) 

[185]. 

Враховуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що інтерактивні 

форми організації позаурочної діяльності старшокласників ( «мозкова атака» 

та її різновиди: «мережа», «кульки», брейн-ринг, «синтез думок», 

педагогічний free-style, тренінг, круглий стіл, філософський стіл, аукціон 

ідей) створюють умови для колективного пошуку ними продуктивних ідей, 

реалізують їх прагнення до успіху та формують власну точку зору у процесі 

комунікативної взаємодії.  

Задоволення освітніх інтересів старшокласників у різних сферах 

життєдіяльності, розширення їх взаємодії під час командної співпраці та кола 

спілкування у процесі позаурочної діяльності забезпечує їх участь у 

позаурочних проектах.  

Використання педагогами у позаурочній діяльності старшокласників 

ігрових методів створює ситуації, спрямовані на засвоєння і відтворення 

суспільного досвіду, управління власною поведінкою.  

На думку Г. Андрєєвої, ігрова діяльність забезпечує реалізацію 

наступних функцій у позаурочній діяльності: розвивальну (розважати, 

надихнути, викликати інтерес); комунікативну (засвоювати діалектику 

спілкування, самореалізовуватись); терапевтичну (долати труднощі, які 

виникають у різних видах життєдіяльності); діагностичну ( мати відхилення 

від нормативної поведінки, пізнавати себе в процесі гри); корекційну вносити 

позитивні зміни в структуру особистісних показників); соціалізуючу 

(включатися в систему суспільних відносин і засвоювати норми людського 

співжиття) [7].  

На переконання О. Пометун, дієвим у методиці організації позаурочної 

діяльності учнів є використання імітаційних, рольових ігор та ігор 

інтерактивного спрямування («мікрофон», «незакінчені речення», «телефон 
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довіри», «перехрестя», «судові засідання», «громадські слухання»); 

кооперативних технологій (робота в парах і малих групах, у ротаційних 

(змінюваних) трійках тощо). Педагогічно доцільним є також використання 

технології опрацювання дискусійних питань: метод ПРЕС (PRES), «займи 

позицію», «зміни позицію», «неперервна шкала думок» («континуум», 

«нескінчений ланцюжок»), дискусія, у тому числі у форматі телевізійного 

ток-шоу, оцінювальної дискусії, дебатів [233]. 

Підвищення ефективності формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності значно оптимізується засобами 

впровадження інноваційних інформаційних технологій, які створюють 

передумови для інтенсифікації освітнього процесу та впровадження методик, 

орієнтованих на формування особистості, підготовку випускника школи до 

комфортного життя в умовах інформаційного суспільства: розвиток 

мислення (наочно-дієвого, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, 

теоретичного); естетичне виховання (використання можливостей 

комп’ютерної графіки, технології «Мультимедіа»); розвиток комунікативних 

здібностей, формування навичок прийняття оптимальних рішень у складній 

ситуації, розвиток умінь здійснювати експериментально-дослідницьку 

діяльність (комп’ютерне моделювання), формування інформаційної культури 

та вмінь здійснювати обробку інформації [113]. 

Упровадження комп’ютерних технологій у позаурочну діяльність 

старшокласників є потребою адаптації освітнього процесу до розвитку 

сучасного інформаційного середовища, яке не лише швидко змінюються, а й 

прогресує.  

Очевидною проблемою в умовах сучасного розвитку інформаційного 

суспільства є суперечність між високим рівнем компетентності 

старшокласників із використання інформаційно-комп’ютерних технологій і 

значно нижчим рівнем компетентності педагогів. Одним із провідних 

напрямів розвитку інформаційних технологій є «Мультимедіа», як 
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об’єднання комп’ютерних та інших інформаційних технологій: відео-, аудіо-, 

фото-, кіно-, телекомунікацій (телефон, телебачення, радіозв’язок), 

включаючи текст і графіку як статичну, так і динамічну (анімаційну) [290]. 

Сучасні інформаційні технології (Web, віртуальні та хмарні) забезпечують 

організацію освітнього процесу з використанням безпровідної мережі 

Інтернет, нетбуків, ноутбуків, планшетів, смартфонів, що радикально змінює 

зміст позаурочної діяльності старшокласників, його якість і доступність. 

За сучасних умов розвитку інформаційних технологій особливістю 

організації позаурочної діяльності старшокласників, на думку І. Костікової, є 

«внесення у розвиток особистості пізнавальних та емоційно-мотиваційних 

змін, які впливають на її характер, підвищують пізнавальну мотивацію у 

процесі роботи з комп’ютером, сприяють збільшенню часу на самостійну 

діяльність та активізують здатність до самоосвіти, самовиховання, 

самореалізації» [150, с. 59].  

Таким чином, практичне впровадження технології «Мультимедіа» у 

позаурочну діяльність удосконалює та модернізує класичні методи, які 

відповідають освітнім та інформаційним потребам сучасних 

старшокласників. 

Загалом, використання інформаційних технологій є одним із елементів 

сучасної молодіжної культури, а їх застосування у позаурочній діяльності 

старшокласників сприяє розвитку їх 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 [192]. 

На думку І. Петрової, «своєрідним педагогічним суспільним 

інститутом, як джерелом знань, умінь та навичок старшокласників, набуття 

життєвого досвіду, розширення культурно-дозвіллєвих інтересів є клубна 

діяльність» [225, с. 39]. 
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У психолого-педагогічній літературі [128; 161; 265; 267] клуби 

розглядаються як об
’
єднуюча форма позаурочної діяльності 

старшокласників, яка розвиває мотиваційно-творчу активність (допитливість, 

творчий інтерес, прагнення до творчих досягнень, прагнення до лідерства, 

особисту значущість творчої діяльності, прагнення до самоосвіти та 

самовиховання); інтелектуально-логічні здібності (аналізувати, порівнювати, 

виділяти головне, відхиляти другорядне, доводити, обґрунтовувати, 

систематизувати та класифікувати); інтелектуально-евристичні здібності 

(генерація ідей, формування гіпотез, творчої фантазії, розвиток 

асоціативності мислення, визначення суперечностей, перенесення знань та 

вмінь у нові ситуації, подолання інертності мислення, демонстрація 

незалежності суджень); самоорганізаційні здібності (планування діяльності і 

раціонального використання часу, здійснення самоконтролю, об’єктивного 

самооцінювання, рефлексії); комунікативні здібності (акумуляція та 

використання творчого досвіду інших, творча співпраця, відстоювання 

власної думки, переконання інших) [265, с. 32].  

Формування життєвої компетентності старшокласників засобами їх 

залучення до участі в діяльності клубів, як однієї з ефективних форм 

позаурочної діяльності, є результативним за умови вирішення наступних 

педагогічних завдань: розробки технологій, методик розвитку творчої 

активності та інтелектуальних здібностей учнів, упровадження інноваційних 

інтерактивних технологій, розробки і реалізації комплексних програм 

взаємодії з адміністрацією, батьками, громадськістю. 

Ефективним методом формування життєвої компетентності 

старшокласників є впровадження в позаурочну діяльність квест-технологій, 

які створюють умови для тривалого цілеспрямованого пошуку, пов’язаного з 

пригодами та грою. Педагогічна «квест»-технологія трактується як 

проблемне завдання, що вирішується засобами тематично спрямованої 

пізнавальної та дослідницької діяльності, розвитку критичного, логічного, 
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аналітичного, творчого мислення учнів, а її основними елементами є вступ, 

завдання, інформаційні ресурси, процес, керівництво, висновок, оцінка» 

[323].  

В умовах особистісно-орієнтованого позаурочного освітнього процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників актуальним є 

впровадження педагогами методики індивідуального (персоніфікованого) 

виховного впливу, яка враховує індивідуальні особливості учня, його 

психологічний стан і темперамент. На думку А. Макаренка, у методиці 

організації виховного процесу важливо, щоб вихователь знав життя й 

особливості характеру кожного вихованця, його прагнення, сумніви, 

недоліки та гідності [179]. 

Особливістю змісту позаурочної діяльності старшокласників є 

створення додаткового освітнього середовища профільної освіти, яка 

мотивує спрямування інтересів учнів на професійне самовизначення. За 

таких умов позаурочна діяльність старшокласників пов’язана з отриманням 

ними додаткової освіти у таких формах: факультативи – позапрограмні 

навчальні заняття, які добровільно вибирають і відвідують учні з метою 

поглибленого вивчення окремих навчальних предметів, розвитку 

пізнавальних інтересів, творчих здібностей та підвищення пізнавальної 

активності; предметні гуртки й наукові товариства, олімпіади, конкурси» 

[179, с. 231-232]. Пріоритетною метою додаткової освіти є забезпечення 

засобами позаурочної діяльності розвитку мотивації старшокласників до 

пізнання, творчості, особистісного та професійного самовизначення, 

здорового способу життя. 

Актуальним у контексті реалізації педагогічних ідей Нової української 

школи є впровадження в позаурочну роботу зі старшокласниками педагогіки 

партнерства (співробітництва), яка ґрунтується на гуманізмі і творчому 

підході до розвитку особистості, подоланні інертності мислення, переході на 

якісно новий рівень побудови взаємовідносин між педагогами, учнями та їх 
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батьками на основі впровадження наступних принципів: «поваги до 

особистості, доброзичливості та позитивного ставлення, довіри у відносинах, 

діалогу – взаємодії – взаємоповаги, розподіленого лідерства (проактивності, 

права вибору та відповідальності за нього, горизонтальністю зв’язків), 

соціального партнерства (рівності сторін, добровільності прийняття 

зобов’язань, обов’язковості виконання домовленостей)» [149, с.10].  

Таким чином, узагальнюючи зазначене вище в контексті проблеми 

дослідження визначено, що «позаурочна діяльність старшокласника – це 

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. 

Провідною ідеєю забезпечення змісту позаурочної діяльності є 

педагогічна інтеграція всіх виховних ресурсів освітнього середовища та 

соціуму, що впливають на особистісний розвиток старшокласників, 

усвідомлення ними життєвих цілей відповідно до ціннісних орієнтацій і 

самовизначення. 

Позаурочна діяльність старшокласника як педагогічно організований 

розвиток особистості в умовах відкритого освітнього середовища припускає 

узгодженість у змісті педагогічної діяльності всіх суб’єктів (адміністрації, 

вчителів, класних керівників, практичних психологів, соціальних педагогів, 

керівників гуртків) та дотримання наступних вимог: врахування вікових, 

фізіологічних і психологічних особливостей, забезпечення потреби в 

самопізнанні, спілкуванні в групі ровесників, психологічне вивчення 

особистості, взаємне сприйняття і розуміння в спілкуванні педагогів і 

старшокласників, проектування змісту позаурочної діяльності на основі 
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єдиних цілей і конкретних завдань формування життєвої компетентності 

старшокласників, дотримання єдиного критеріального підходу до визначення 

впливу позаурочної діяльності старшокласників на формування їх життєвої 

компетентності.  

На основі завдань, визначених в нормативних документах про освіту 

[99;148; 149; 199; 216], у зазначених вище психологічних і педагогічних 

дослідженнях щодо формування життєвої компетентності старшокласників, 

виокремлено особливості організації позаурочної діяльності 

старшокласників:  

 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;  

 спрямування інтересів учнів на професійне самовизначення; 

 формування особистої ідентичності;  

 дотримання психолого-педагогічного супроводу; 

 активізація здатності до освіти, самонавчання, самовиховання, 

самореалізації;  

 активне впровадження інтерактивних й інформаційних технологій;  

 створення умов для прояву індивідуальності в умовах групової 

діяльності, розширення взаємодії під час командної співпраці; 

  залучення до розв’язання суспільно значущих і особистісних 

життєвих проблем з метою формування досвіду громадянської поведінки.  

Не претендуючи на вичерпну характеристику особливостей методики 

організації позаурочної діяльності, яка впроваджується з метою формування 

життєвої компетентності старшокласників, зроблений висновок, що її 

важливою ознакою є активна діяльність учнів як суб’єктів освітнього 

процесу.
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Висновки до першого розділу 

 

На підставі аналізу стану розробленості проблеми дослідження 

встановлено, що у сучасних умовах формування життєвої компетентності 

випускників закладів загальної середньої освіти, їх підготовка до життя та 

майбутньої професійної діяльності в суспільстві є стратегічним завданням 

концептуального реформування змісту української освіти.  

Вивчення психолого-педагогічних джерел щодо тлумачення поняття 

«життєва компетентність старшокласника», дає підстави стверджувати, що є 

декілька основних наукових підходів: педагогічний, соціальний, 

психологічний, філософський, на основі яких виокремлено його ключові 

характеристики: вміння активно використовувати набуті знання та досвід; 

здатність (або система здатностей) вирішувати життєві проблеми і 

продуктивно здійснювати життя; позитивний і негативний життєвий досвід; 

життєдіяльність особистості у всіх сферах буття; уміння адекватно реагувати 

на зміни, що відбуваються у різних життєвих ситуаціях. 

Таким чином, на підставі характеристики феномену «життєва 

компетентність» зроблено висновок, що це – здатність (або система 

здатностей) особистості, яка на основі набутих знань, умінь, життєвого 

досвіду, життєвих цінностей, необхідних для успішного вирішення життєвих 

ситуацій та продуктивного здійснення індивідуального життєвого проекту, 

формує свідоме і відповідальне ставлення до виконання життєвих і 

соціальних ролей. 

У контексті проблеми дослідження поняття «життєва компетентність 

старшокласника» – це цілісне інтегративне та динамічне особистісне 

утворення, що характеризується здатністю успішно діяти в різних життєвих 

ситуаціях на основі сформованих знань, умінь, навичок, соціального досвіду, 
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життєвих цінностей та творчого осмислення власної життєдіяльності і самого 

себе як її суб’єкта.  

На підставі аналізу психолого-педагогічних праць з теорії і практики 

проблеми формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності з’ясовано, що зазначений процес – це інтегративний 

виховний вплив на особистість засобами педагогічної взаємодії, врахування 

індивідуальних освітніх потреб і здібностей особистості з метою успішної 

життєдіяльності в дорослому житті. 

На наш погляд, процес формування життєвої компетентності 

старшокласників – це 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. 

На основі вивчення психолого-педагогічних джерел та нормативних 

документів про освіту узагальнено тлумачення поняття «позаурочна 

діяльність» як освітнього середовища, створеного у вільний від навчання час, 

яке ґрунтується на партнерстві між всіма учасниками освітнього процесу, 

дитиноцентризмі, орієнтації на освітні потреби особистості, розвитку 

творчих здібностей, реалізації духовного потенціалу, формування цінностей, 

що забезпечить успішну самореалізацію в соціумі як громадянина, сім’янина, 

професіонала. 

Таким чином, на основі зазначеного вище та в контексті проблеми 

дослідження зроблено висновок, що «позаурочна діяльність старшокласника 

– це педагогічно організоване творче діяльнісно-орієнтоване середовище, 

створене у позаурочний час та спрямоване на формування життєвої 

компетентності особистості засобами активізації соціальних, 

інтелектуальних інтересів учня, розвитку громадянської відповідальності і 

правової самосвідомості, готовою до життєдіяльності в нових суспільних 
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умовах та соціально значущої практичної діяльності, реалізації власних 

ініціатив, набуття соціального досвіду, життєтворчих навичок, здійснення 

свідомого життєвого вибору та прийняття відповідальних рішень. 

У контексті зазначеного вище цілком логічним є твердження, що зміст 

та форми позаурочної діяльності впливають на ефективність процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників, оскільки 

забезпечують їх розвиток, залучають до вирішення суспільно значущих і 

особистісно життєвих проблем, формують досвід громадянської поведінки, 

виявляють особистісно-значущі соціокультурні цінності, задовільняють 

освітні запити та самореалізацію в особистісній, професійній і соціальній 

сферах життєдіяльності. 

Визначено особливості змісту та організації позаурочної діяльності 

старшокласників, які полягають у необхідності врахування вікових, 

фізіологічних і психологічних особливостей юнацького віку, дотриманні 

принципу партнерської взаємодії всіх суб’єктів зазначеного процесу, 

активізації самоосвіти учнів, їх самовиховання, самореалізації в особистісній, 

професійній і соціальній сферах життєдіяльності. 

Результати дослідження першого розділу представлено публікаціями 

автора [74; 76;79; 81; 84].  
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РОЗДІЛ 2 

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

СТАРШОКЛАСНИКІВ  

 

2.1. Критерії, показники та рівні сформованості життєвої 

компетентності старшокласників 

 

Аналіз дефініції поняття «життєва компетентність особистості» в 

психолого-педагогічних джерелах [52; 61; 64; 70; 95; 96; 116; 176; 242; 269; 

306; 329] свідчить про складність виміру та оцінки, а його структура 

ґрунтується на чотирьох основних постулатах, сформульованих Ж. Делором 

у доповіді міжнародній комісії з освіти, які характеризують глобальні 

компетентності особистості «навчитися пізнавати, навчитися робити, 

навчитися жити разом, навчитися жити» [174, с. 18].  

Вивчення психолого-педагогічної літератури дає підстави 

стверджувати, що структура життєвої компетентності визначається її 

основними функціями, до яких відносяться: захисна – «адаптація до 

соціального середовища, складної життєвої ситуації» [177, с. 9]; 

життєпізнання і самопізнання – «осмислення свого призначення, своєї долі, 

життєвих цілей, сенсу життя» [97, с. 222]; формування уявлення про своє 

життя, життєдіяльність, особисту життєву перспективу, адекватне 

сприймання життєвих подій, застосування здобутих знань» [89, с. 46]; 

життєве проектування – ефективне «застосування здобутого досвіду для 

прогнозування свого життя» [89, с. 46]; проектування альтернативних цілей і 

засобів власної життєдіяльності» [89, с. 46]; життєве самовизначення – 

забезпечення оптимальних умов самовизначення, власного життєвого шляху, 

«життєвих цілей, завдань, конкретних шляхів і засобів їх досягнення» [89, 

с. 48]; самореалізація – «необхідна психологічна умова повноти 

самореалізації особистості» [96, с. 11]; організація і вдосконалення 
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життєдіяльності – «організація особистістю власного життя та його ресурсів 

відповідно до життєвого проекту, об’єктивних вимог середовища до 

людини» [89, с. 49]; «самовдосконалення – розвиток і корекція особистісних 

якостей» [89, с. 50].  

Таким чином, поняття «життєва компетентність» не може трактуватись 

як певний набір знань, умінь, навичок, оскільки вони не демонструють в 

повному обсязі освітній результат випускника школи. За таких умов 

вимірювання життєвої компетентності особистості відповідає вимогам 

Державного стандарту повної загальної середньої освіти. На основі 

досліджень міжнародних організацій «Визначення та відбір 

компетентностей» (1997р., Організація економічного співробітництва та 

розвитку ОЕСР), Проекту «Tuning» (Socates – Tempus, 2000 р. ) та 

Європейської комісії визначено різні структури і типи ключових 

компетенцій, що є основою для оновлення змісту сучасної української освіти.  

Досліджуючи структуру життєвої компетентності особистості, 

Дж. Равен зосереджує увагу на її рефлексивних і життєтворчих компонентах, 

показниками яких є «здатність аналізувати явища і ситуації, враховувати 

попередній досвід, передбачати майбутні перешкоди, проявляти ініціативу, 

керувати і бути керованим... для досягнення значущих цілей» [247, с. 201].  

На думку М. Степаненка, поняття «життєва компетентність 

особистості» є багатовимірним, до структури якого входять такі основні 

компоненти: антропологічний (здатність особистості до продуктивного 

вирішення життєвих завдань, що визначаються специфікою людського 

способу буття), індивідуально-особистісний (здатність до самовизначення, 

самореалізації, здійснення вчинків), ситуативний (здатність особистості 

адекватно реагувати на обставини життя і знаходити адекватні рішення у 

конкретних життєвих ситуаціях) і соціальний (здатність особистості до 

продуктивного вирішення життєвих завдань, що визначаються специфікою 
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соціального способу буття людини як у цілому, так і в її історичній і 

соціокультурній конкретності)» [282, с. 11-12]. 

Згідно з підходом С. Архипової, складовими життєвої компетентності 

особистості є певні її характеристики, які відображають: гностична чи 

когнітивна – наявність необхідних знань, регулятивна – наявність знань для 

вирішення проблем у процесі життєдіяльності особистості, прогнозування й 

прийняття ефективних рішень, рефлексивно-статусна – адекватність дій та 

коло повноважень у певній сфері діяльності, комунікативна – практична 

діяльність у процесі спілкування та взаємодії [12]. 

Важливим структуроутворюючим компонентом життєвої 

компетентності на думку Т. Єрмакова, є готовність, яка містить 

мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий та оцінний компоненти 

[92]. 

Розробляючи концепцію педагогіки життєтворчості, автори І. Єрмаков, 

Г. Несен, Л. Сохань [96], виокремлюють у структурі життєвої компетентності 

аксіологічну складову, тобто цінності та ціннісні орієнтації відносно себе як 

суб’єкта життєдіяльності.  

На переконання Л. Соханя, структура життєвої компетентності є 

системою, що складається з п’яти підсистем, які містять власні компоненти і 

підкомпоненти: науково-теоретичні знання про світ, закони життя, про себе; 

практичні знання (життєва мудрість, знання норм поведінки), вміння і 

навички, практичне застосування знань, норм поведінки; життєтворчі 

здібності: аналітичні, прогностичні, поведінкові, життєвий досвід: 

індивідуальний (усвідомлений, неусвідомлений), досвід інших людей (творче 

використання, наслідування), життєві досягнення: особисте щастя, 

соціальний статус, самореалізація» [279, с. 169]. 

Подібну думку висловлює в дисертаційному дослідженні В. Нищета, 

який визначає структуру життєвої компетентності як життєві знання, вміння 

й навички, життєвий досвід і досягнення, життєтворчі здібності, комплекс 
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компетентностей (компетенцій), цінності та смисложиттєві орієнтації, 

розумові можливості різних типів» [200]. 

На основі аналізу наукових праць В. Лугового, життєва компетентність 

є інтегральною характеристикою особистості, що містить інструментальні, 

міжособистісні, системні компоненти, що характеризують здатність людини 

до самореалізації та досягнення життєвих цілей і завдань [174]. 

На переконання О. Бабенко, компонентами життєвої компетентності 

особистості є: мотиваційний – визначення людиною мети своєї діяльності, 

виходячи з власних мотивів; пізнавальний або когнітивний – володіння 

сумою знань; операціональний – володіння способами діяльності, готовність 

до діяльності; поведінковий або аксіологічний – наявність певних цінностей, 

ставлень до своєї діяльності; соціальний – мобільність, уміння 

пристосовуватися до мінливих умов сьогодення [15]. 

Актуальною у контексті розгляду проблеми є думка Д. Равена, який 

переконаний, що одним із важливих компонентів життєвої компетентності є 

внутрішня мотивація особистості [247]. Важливим є те, що автор 

розмежовує поняття цінностей і видів компетентностей, зазначаючи, що вони 

мають для людини як самостійну цінність, так і слугують засобом досягнення 

інших особистісних цілей. Ймовірно, особистісні цінності зрозумілі лише за 

умов їх вияву в певному життєвому контексті (в актах прийняття рішення, 

здійснення вчинку або вибір життєвих альтернатив), у ставленні особистості 

до основних сфер життєдіяльності згідно із ціннісними орієнтаціями та 

регуляція і саморегуляція поведінки» [247, с. 281]. Узагальнюючи погляди 

Дж. Равена щодо визначення структури життєвої компетентності, слід 

зазначити, що автор виокремлює в ній наступні компоненти: когнітивний, 

афективний, вольовий, навички і досвід [248]. 

Експерти «DeSeCo» визначають внутрішню структуру життєвої 

компетентності як «знання, пізнавальні, практичні вміння, навички, 

ставлення, емоції, цінності, етичні норми та мотивацію» [208, с. 22]. У 
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зазначеному контексті цілком актуальним є підхід В. Болотова [31], 

І. Зимньої [106], В. Сєрікова [31], А. Хуторського [305], які виокремлюють 

наступні компоненти: мотиваційний (готовність до прояву компетентності), 

когнітивний (володіння знаннями), діяльнісний (сформованість способів 

діяльності, технологічної грамотності), аксіологічний (освоєння цінностей, 

ціннісне ставлення до професійної діяльності і особистого зростання).  

У структурі життєвої компетентності І. Зимня виокремлює наступні 

компетенції: стосовно особистості як суб’єкта життєдіяльності 

(здоров’язбереження, ціннісно-смислова орієнтація у світі, розширення 

знань); стосовно взаємодії людини з іншими (вирішення конфліктів, 

співробітництво, толерантність, спілкування); стосовно діяльності людини та 

її проявів в усіх типах та формах (постановка та вирішення пізнавальних 

завдань, нестандартні рішення, засоби діяльності). У контексті зазначеного 

вище автор виділяє наступні компоненти досліджуваного поняття: 

мотиваційний (здатність до прояву компетентності); когнітивний (володіння 

знанням змісту компетентності); поведінковий (досвід прояву 

компетентності в різноманітних стандартних та нестандартних ситуаціях); 

ціннісно-смисловий (ставлення до змісту компетентності та об’єкта її 

застосування); емоційний (емоційно-вольова регуляція процесу та результату 

прояву компетентності) [106].  

Аналогічної думки щодо визначення структури життєвої 

компетентності дотримується Ю. Татур, який виокремлює п’ять її аспектів 

(компонентів): мотиваційний, когнітивний, поведінковий, ціннісно-

смисловий, емоційно-вольову регуляцію процесу і результат прояву [290].  

Таким чином, узагальнюючи підходи авторів до визначення структури 

життєвої компетентності, слід зробити висновок, що зазначена категорія, як 

складне цілісне утворення, містить мотиваційний, когнітивний, 

поведінковий, аксіологічний компоненти. Вивчення психологічних праць 

щодо визначення структури життєвої дає підстави стверджувати, що вона 
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ґрунтується на психологічній здатності особистості. Автор Ю. Швалб 

розглядає психологічну модель здатності як систему, що складається з двох 

підсистем: психологічної готовності (психологічний стан індивіда) і 

психологічної забезпеченості (наявність необхідних психологічних ресурсів). 

На думку Ю. Швалба, кожна підсистема, складається з трьох структурних 

компонентів: психологічної готовності (мотивація, емоційне ставлення, 

вольове напруження), психологічної забезпеченості (психологічна функція 

організації та управління діяльністю), психічні процеси і функції, психічні 

якості індивіда як суб’єкта діяльності» [316, с. 108-110]. Нідерландські 

психологи, зокрема Д. Шон згідно зі своєю концепцією розробив 

«діяльнісно-зорієнтовану» модель компетентності, яка є дворівневою 

структурою, у якій перший рівень містить «знання в дії», а другий – 

рефлексивний [337].  

Отже, ключовою позицією психологічного підходу до розкриття 

структури життєвої компетентності є, по-перше, психологічна готовність 

індивіда до життєтворчості, а по-друге, – наявність необхідних 

психологічних ресурсів для її здійснення.  

Результати вивчення філософських (соціально-філософських), 

психологічних і педагогічних досліджень [15; 31; 89; 96; 106; 200; 247; 282; 

337] дають підстави стверджувати, що їх спільним концептом є сприйняття 

життєвої компетентності як складної інтегрованої здатності особистості. 

Аналіз психолого-педагогічних досліджень надає можливість виокремити 

спільні тенденції щодо визначення структури життєвої компетентності: різна 

кількість компонентів (від трьох до шести); практично однакові компоненти 

за змістом, але різні за назвою: знаннєвий, пізнавальний, когнітивний – 

пов’язані зі знаннями; поведінковий, діяльнісний, операційний, «знання в 

дії», соціальний, метаантропологічний, ситуативний – з уміннями та 

навичками; орієнтаційний, мотиваційний, афективний, вольовий, ціннісно-

смисловий, емоційний, аксіологічний, індивідуально-особистісний, 
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рефлексивний, оцінний – з особистісним ставленням. Отже, більшість 

підходів в психології та педагогіці позиціонують життєву компетентність як 

інтегральне багатовимірне утворення, що функціонує на засадах єдності 

мотиваційного, когнітивного, аксіологічного та діяльнісного компонентів 

(табл.2.1). 

Таблиця 2.1 

Структура життєвої компетентності особистості в психолого-

педагогічній літературі 

Прізвище 

вченого 

Визначення структури життєвої компетентності 

Л. Сохань  «П’ять підсистем, до яких входять компоненти і 

підкомпоненти: науково-теоретичні знання (про світ, закони 

життя, про себе); практичні знання (життєва мудрість, знання 

норм поведінки); уміння і навички – практичне застосування 

знань; норми поведінки; життєтворчі здібності: аналітичні, 

прогностичні, поведінкові; життєвий досвід: індивідуальний 

(усвідомлений, неусвідомлений), досвід інших людей (творче 

використання, наслідування); життєві досягнення: особисте 

щастя, соціальний статус, самореалізація» [96, с. 169 ]. 

В.Яковлєва Аксіологічний, мотиваційно-цілепокладаючий, когнітивний, 

операційний, аналітико-рефлексивний та індивідуально-

творчий компоненти [ 328] 

Дж. Равен  Чотири компоненти: когнітивний, афективний, вольовий, 

навички і досвід [247]. 

О. Бабенко  Мотиваційний, пізнавальний або когнітивний, 

операціональний, поведінковий, аксіологічний, соціальний 

[15]. 

В. Болотов, 

В. Сєріков  

Мотиваційний, діяльнісний, аксіологічний [31]. 
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Продовження табл.2.1 

В. Луговий  «Інструментальні, міжособистісні, системні» [174, с. 8]. 

Ю. Швалб  «Психологічна готовність, психологічна забезпеченість, 

психічні процеси і функції» [316, с. 108-110]. 

Д. Шон  Дворівнева структура: перший рівень – «знання в дії», другий 

– рефлексивний: «рефлексія в дії» та «рефлексія про 

дію»[337]. 

І. Зимня  «Мотиваційний, когнітивний, ціннісно-смисловий, 

емоційний»[106, c. 25-26]. 

Т. Єрмаков  Готовність, яка містить мотиваційний, орієнтаційний, 

операційний, вольовий та оцінний компоненти [89]. 

Ю. Татур  П’ять компонентів: мотиваційний, когнітивний, 

поведінковий, ціннісно-смисловий, емоційно-вольова 

регуляція процесу і результат прояву [290]. 

М.Степаненко  Метаантропологічний, індивідуально-особистісний, 

ситуативний, соціальний [282]. 

 

Аналіз зазначених вище психолого-педагогічних джерел і практичного 

досвіду з проблеми дослідження є основою для визначення структури 

життєвої компетентності старшокласників, її критеріїв і показників. На 

основі визначених критеріїв, їх показників забезпечується можливість 

перевірки теоретичних положень проблеми дослідження, які розкривають 

суб’єктивну характеристику сформованості життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності. 

Тлумачення поняття «критерій» у довідниковій літературі визначається 

як: «мірило оцінки, думки»[209; 240]. 

Пов’язуючи поняття «критерій» з поняттям «показник», як 

узагальненої характеристики властивостей об’єкта або процесу, В. Мазін 

розрізняє якісні показники, що фіксують наявність чи відсутність певної 
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властивості та кількісні показники, що фіксують міру вираження розвитку 

властивості [178]. 

У педагогіці, за А. Галімовим, критерії є ознаками, за якими можна 

оцінити й порівняти педагогічні явища, процеси, на основі яких здійснюється 

оцінка, порівняння реальних педагогічних явищ, якість яких виявляється і 

відображається у конкретних показниках. «Кожний критерій відповідає 

вищому рівню розвитку явища та є ідеальним зразком для порівняння з 

реальними явищами, що встановлює ступінь наявного рівня сформованості 

компетентності» [50, с. 93]. 

На думку О. Новікова, «критерії відповідають наступним ознакам: 

об’єктивності, адекватності, валідності, тобто оцінюванню саме того, що 

дослідник ставить за мету оцінити, а сукупність критеріїв розкриває всі 

суттєві характеристики досліджуваного явища, процесу» [204, с. 142-143]. 

Як зазначає С. Іванова, «критерії відображають також динаміку 

вимірюваної якості в просторі й часі та розкриваються через показники, за 

інтенсивністю прояву яких можна робити висновки про рівень 

сформованості певного критерію» [111, с. 153].  

Таким чином, рівень розвитку досліджуваного об’єкта за 

виокремленим критерієм розкривають показники – «кількісні або якісні 

характеристики сформованості якості, властивості, ознаки об’єкта, що 

вивчається, ступінь сформованості того або іншого критерію» [293, с. 265]. 

Логічним продовженням зазначеного вище є думка В. Багрій, яка висуває 

вимоги до визначення показників: «чіткість їх змісту, можливість їх 

виміряти, системність, гнучкість, адаптивність, здатність відобразити всі 

можливі зміни об’єкта; результативність та ефективність» [17, с. 10].  

Виокремлення в дослідженні критеріїв сформованості життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності ґрунтується на 

наступних основних положеннях: по-перше, вони тісно пов’язані з цілями та 

результатами позаурочної діяльності; по-друге, повністю розкривають 
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досліджувану якість старшокласників; по-третє, відображають як 

процесуальну, так і результативну складову процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників; по-четверте, виступають засобом оцінки 

ефективності процесу формування життєвої компетентності старшокласників 

у позаурочній діяльності; по-п’яте, характеризуються певними показниками, 

що відображають інтенсивність прояву сформованості життєвої 

компетентності старшокласників.  

Отже, критерії сформованості життєвої компетентності 

старшокласників є суттєвими ознаками, що підтверджують її становлення і 

розвиток як особистісного утворення та відображають певний ступінь 

мотивації до успішної життєдіяльності, засвоєння відповідних знань, умінь, 

навичок, життєвого досвіду та усвідомлення своєї діяльності і самого себе як 

її суб’єкта. 

Враховуючи зазначене вище щодо теоретичного обґрунтованння 

структури життєвої компетентності старшокласників, нами виокремлено її 

п’ять основних критеріїв: мотиваційний, аксіологічний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивно-оцінний. Оскільки діалектичний характер процесу 

розвитку певної якості особистості відображає її «рівень», нами було 

розроблено такі узагальнені стандартизовані характеристики рівнів 

сформованості життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності: високий – життєва компетентність є стійкою чітко вираженою 

якістю старшокласника та проявляється постійно й ефективно в усіх його 

діях; середній – життєва компетентність є стійкою якістю старшокласника, 

проявляється в усіх його діях, але спостерігаються відхилення, які викликані 

недостатнім її розвитком; низький – життєва компетентність не є 

сформованою якістю старшокласника, проявляється в його діях і вчинках 

обмежено й неефективно. 

Виокремленні компоненти, розроблені критерії, визначені показники та 

відповідні їм рівні сформованості життєвої компетентності старшокласників 

у позаурочній діяльності узагальнено в табл. 2.2. 
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Таблиця 2.2  

Критерії, показники та рівні сформованості життєвої 

компетентності старшокласника 

Критерії  
Показники Рівні 

Високий Середній Низький 

М
о
т
и

в
а
ц

ій
н

и
й

 

1. Позитивна 

налаштованість 

на успішну 

життєдіяльність. 
2. Усвідомлення 

цілей життя. 
 
3. Вибір напряму 

майбутньої 

професійної 

діяльності.  

Сформована 

позитивна 

налаштованість на 

успішну 

життєдіяльність, 

усвідомлення 

цілей життя, 

здійснено вибір 

напряму 

майбутньої 

професійної 

діяльності. 

Частково 

сформована 

позитивна 

налаштованість на 

успішну 

життєдіяльність, 

недостатньо 

усвідомлено життєві 

цілі, не остаточний 

вибір напряму 

майбутньої 

професійної 

діяльності. 

Відсутня 

позитивна 

налаштованість на 

успішну 

життєдіяльність, 

не усвідомлено 

життєві цілі, не 

здійснено вибір 

напряму 

майбутньої 

професійної 

діяльності. 

А
к

сі
о
л

о
г
іч

н
и

й
 

1.Ціннісне 

ставлення до 

життя. 
2.Ціннісне 

ставлення до 

себе та до 

оточуючих 

людей. 
3.Ціннісне 

ставлення до 

навколишнього 

світу.  

Чітко виражені: 
1. Ціннісне 

ставлення до 

життя. 
2.Ціннісне 

ставлення до себе 

та до оточуючих 

людей. 
3.Ціннісне 

ставлення до 

навколишнього 

світу. 

Сформовані 
1. Ціннісне 

ставлення до життя, 
Ціннісне ставлення 

до себе та до 

оточуючих людей, 
Ціннісне ставлення 

до навколишнього 

світу.  

Не сформовані: 
1.Ціннісне 

ставлення до 

життя. 
2.Ціннісне 

ставлення до себе 

та до оточуючих 

людей. 
3.Ціннісне 

ставлення до 

навколишнього 

світу.  

К
о
г
н

іт
и

в
н

и
й

 Наявність 

науково- 
теоретичних і 

практичних 

знань  

Володіння на 

високому рівні 

науково- 
теоретичними і 

практичними 

знаннями  

Недостатній рівень 

науково- 
теоретичних і 

практичних знань  

Фрагментарне 
володіння 

науково- 
теоретичними і 

практичними 

знаннями 

Д
ія

л
ь

н
іс

н
и

й
 

1.Прийняття 

громадських 

норм поведінки  
2.Життєтворчі 

здібності. 
3. Модель 

поведінки у кон-
фліктній 

ситуації. 

1.Дотримання 
громадських норм 

поведінки.  
2.Розвинуті 

життєтворчі 

здібності. 
3.Володіння 

моделями 

поведінки у кон-
фліктній ситуації. 

1.Дотримання не в 

повній мірі 

громадських норм 

поведінки. 
2.Наявність 
життєтворчих 

здібностей. 
3.Володіння 

моделями поведінки, 

однак не в кожній 

конфліктній 

ситуації. 

1.Недотримання 
громадських норм 

поведінки.  
2.Недостатньо 

розвинуті 

життєтворчі 

здібності. 
3.Не володіє 

моделями 

поведінки у 

конфліктній 

ситуації. 
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Продовження табл. 2.2 

Р
еф

л
ек

си
в

н
о

-о
ц

ін
н

и
й

 Здатність до 

саморегуляції, 

самоконтролю, 

самоаналізу, 

самооцінки.  

Сформована 

здатність до 

саморегуляції, 

самоконтролю, 

самоаналізу, 

самооцінки. 

Недостатньо 

сформована 

здатність до 

саморегуляції, 

самоконтролю, 

самоаналізу, 

самооцінки.  

Не сформована 

здатність до 

саморегуляції,сам

оконтролю,самоан

алізу, самооцінки.  

 

На основі критеріїв сформованості життєвої компетентності 

старшокласників та їх показників конкретизовано рівні зазначеної якості. 

Встановлено, що високий рівень сформованості життєвої 

компетентності характерний для старшокласника, який має позитивну 

налаштованість на успішну життєдіяльність, проявляє повне усвідомлення 

цілей життя, що 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 не налаштований позитивно на успішну життєдіяльність, на 

усвідомлення життєвих цілей, не здійснив вибір напряму майбутньої 
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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.  

Таким чином, розроблені критерії та показники, визначені рівні 

сформованості життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності забезпечують наукову достовірність під час проведення 

моніторингових досліджень щодо фактичного стану сформованості 

зазначеної якості у здобувачів повної загальної середньої освіти.  

 

 

2.2. Організація, методика проведення та результати 

констатувального етапу педагогічного експерименту 

 

Констатувальний етап дослідно-експериментальної роботи проводився 

з вересня 2015 року по грудень 2015 року на базі наступних навчальних 

закладів: Миколаївських закладів загальноосвітньої середньої освіти № 50, 

№ 30, № 56, № 20, закладу загальноосвітньої середньої освіти № 3 м. Гнівань 

Тиврійського району Вінницької області, Черкаського закладу 

загальноосвітньої середньої освіти № 4, навчально-виховного комплексу № 6 

м. Хмельницький. 

Усього в констатувальному етапі експерименту взяли участь 360 учнів 

10-11 класів, 120 педагогів, 7 директорів, 7 заступників директора, 7 

практичних психологів, 7 соціальних педагогів, 7 педагогів - організаторів, 7 

завідуючих бібліотекою, 55 керівників гуртків.  

На цьому етапі були визначені експериментальна (ЕГ) і контрольна 

групи (КГ) старшокласників: в ЕГ увійшли 150 учнів Миколаївських закладів 

загальної середньої освіти № 50, № 20, № 30, № 56, у КГ – 150 

старшокласників закладів загальної середньої освіти №3 м. Гнівань 
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Тиврійського району Вінницької області, Черкаського закладу загальної 

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

Під час емпіричного дослідження використовувалися наступні методи: 

спостереження, опитування (бесіда, інтерв’ювання, анкетування), он-лайн 

тестування, вивчення продуктів діяльності учасників експерименту й 

узагальнення педагогічного досвіду, педагогічний експеримент. 

Опрацювання результатів отриманих експериментальним шляхом нами 

проводилось з використанням методів математичної обробки даних, зокрема: 

описової статистики, кореляційного та порівняльного аналізу, використання 

пакету прикладних комп’ютерних програм Statistica v.7.0 та Microsoft 

ОfficeExсel 2007. 

Методика проведення констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи ґрунтувалася на вирішенні наступних завдань: 

 проведення SWOT-аналізу стану організації позаурочної діяльності 

старшокласників у ЕЗЗСО; проведення діагностики професійної готовності 

педагогів з формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності;  

 виявлення педагогічних чинників, які вплинуть на підвищення 

ефективності процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників;  

 аналіз стану сформованості компонентів життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ, визначення факторів впливу на формування 

життєвої компетентності старшокласників, виявлення педагогічних проблем 

у формуванні життєвої компетентності. 

Педагогічний аналіз стану позаурочної діяльності старшокласників 

здійснювався на основі вивчення шкільної документації: планів виховної 

роботи школи, класних керівників, соціальних педагогів, практичних 

психологів, педагогів-організаторів, бібліотекарів, керівників гуртків, 
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педагогів, діяльності учнівського самоврядування; результатів співбесід з 

адміністрацією, педагогічними працівниками та старшокласниками ЕГ та КГ; 

результатів анкетування та включеного спостереження (відвідування 

позаурочних заходів); матеріалів засідань педагогічних рад, методичних 

об’єднань, науково-методичної ради; робочих навчальних планів, шкільних 

цільових програм.  

З метою вивчення стану організації позаурочної діяльності 

старшокласників в ЕЗ нами було здійснено SWOT-аналіз, який дає підстави 

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 

ЕЗЗСО. Встановлено, що зовнішні можливості та ризики не є визначальними 

в оптимізації позаурочної діяльності старшокласників. Наукова стратегія 

розробки організаційно-педагогічних умов з метою забезпечення 

ефективності процесу формування життєвої компетентності старшокласників 

у позаурочній діяльності орієнтує на внутрішні потенціали ЗЗСО та 

інноваційні технології управління підвищенням професійної компетентності 

педагогів (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

SWOT-аналіз стану організації позаурочної діяльності 

старшокласників  

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 
Підтримка педагогічним колективом 

та адміністрацією школи наукової 

ініціативи щодо необхідності підвищення 

ефективності позаурочної діяльності 

старшокласників з метою формування 

їхньої життєвої компетентності.  
Позитивний досвід роботи закладів 

освіти з впровадження акмеологічного 

підходу в освітньому процесі старшої 

школи.  

Недостатній рівень мотивації 

педагогів до формування життєвої 

компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. 
 Відсутня система впровадження 

діяльнісного підходу до формування 

життєвої компетентності старшокласників.  
 Недостатнє забезпечення 

можливостей реалізації індивідуальних 

освітніх траєкторій старшокласників в 



93 

Сформована структура учнівського 

самоврядування.  
Досвід соціального партнерства 

школи з іншими установами та 

навчальними закладами. 

умовах реалізації компетентнісного змісту 

позаурочної діяльності. 
Недостатній рівень професійної 

компетентності педагогів з питання 

формування життєвої компетентності 

старшокласників. 

Можливості (O) Загрози (Т) 
Модернізація системи управління 

позаурочною діяльністю старшокласників з 

позицій акмеології. 

Прояв деякими педагогами нігілізму 

до змін освітнього процесу. 

Оновлення системи підвищенням 

професійної компетентності педагогів. 
Перевантаження старшокласників 

навчальною діяльністю. 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 
Створене акмеологічне середовище 

позаурочної діяльності старшокласників. 
Упровадження особистісно-

орієнтованих технологій та інтерактивних 

методів позаурочної діяльності 

старшокласників. 

Недостатній рівень соціально-
психологічного супроводу позаурочної 

діяльності старшокласників. 
Потреба педагогів у підвищенні 

теоретичного рівня психолого-педагогічних 

знань з проблеми формування життєвої 

компетентності старшокласників. 

 

 

Таким чином, SWOT - аналіз стану організації позаурочної діяльності 

старшокласників в ЕЗЗСО та виявлення потенціалу розвитку зазначеної 

підсистеми освітнього процесу дає підстави спрогнозувати напрями її 

оптимізації: підвищення професійної компетентності педагогів та рівня їх 

психолого-педагогічних знань з питання формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності на основі 

акмеологічного та праксеологічного підходів; мотивація педагогів до 

професійної мобільності та інноваційних змін; упровадження акмеологічного 

та діяльнісного підходу у процес організації позаурочної діяльності 

старшокласників. З метою проведення оцінки результативності позаурочної 

діяльності старшокласників розроблена відповідна система моніторингу, 

зміст якої представлено в таблиці 2.4. 

 



94 

Таблиця 2.4 

Система оцінки результативності позаурочної діяльності 

старшокласників ЕГ 

Система 

оцінювання 

результатів 

Індивідуальна 

оцінка 
Колективний 

результат 
Оцінка ефективності за 

напрямами позаурочної 

діяльності 
Основні функції 

оцінювання 
Діагностична Корекційна Контрольна 

Форма 

презентації 

результатів 

Портфоліо. 
 

Творчий звіт, 

презентація. 
Карта досягнень (узагальнення 

індивідуальних результатів 

старшокласників в рамках 

одного напряму позаурочної 

діяльності ). 
Зміст Оцінка засвоєння 

програми 

позаурочної 

діяльності. Участь 

у позаурочних 

заходах різного 

рівня. Дипломи, 

сертифікати. 

Самоаналіз. 

Продукт 

спільної 

позаурочної 

діяльності. 

Індивідуальні результати за 
видами позаурочної діяльності.  

Етапи 

діагностики 
Вхідна 

діагностика 
Формувальний 

етап. 
Контрольний етап 
 

Форми 

оцінювання 
Персоніфікована і 

не 

персоніфікована 

Не 

персоніфікована 
Не персоніфікована 

Інструменти 

оцінювання 
Критерії оцінки 

портфоліо 

(Положення про 

портфоліо). 

Критерії оцінки 

продуктів 

позаурочної 

діяльності. 

Технологічна карта оцінки 

ефективності позаурочної 

діяльності 

 

Особливістю системи оцінки результативності позаурочної діяльності 

старшокласників є комплексний підхід до сформованості життєвої 

компетентності; засвоєння основних освітніх програм; аналіз динаміки 

позаурочних досягнень кожного старшокласника; презентація колективного 

результату групи; якісна та кількісна оцінка ефективності за напрямами 

позаурочної діяльності на основі узагальнення індивідуальних результатів. З 

метою дослідження системи позаурочної роботи зі старшокласниками в 
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ЕЗЗСО визначено її індикатори на основі анкетування старшокласників, 

педагогів, співбесід з адміністрацією, вивчення шкільної документації. 

Таким чином, аналіз вивчення системи позаурочної діяльності 

старшокласників в ЕЗЗСО дає підстави стверджувати, що для неї характерні 

наступні недоліки: прояв пасивності старшокласників у позаурочній 

діяльності; пріоритет спілкування з друзями, а не активна позаурочна 

діяльність; невідповідність змісту і форм позаурочної діяльності інтересам, 

нахилам, потребам старшокласників; формою позаурочної діяльності є 

колективна; недостатня цілісність процесу позаурочної діяльності учнів; 

традиційні управлінські технології залучення внутрішніх і зовнішніх ресурсів 

організації позаурочної діяльності старшокласників; недостатній рівень 

професійної компетентності педагогів з методики формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності.  

Дослідження показників сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ за визначеними критеріями (мотиваційним, 

аксіологічним, когнітивним, діяльнісним, рефлексивно-оцінним) 

здійснювалась на основі розробленого діагностичного інструментарію 

(табл.2.5). 

Таблиця 2.5 

Діагностичний інструментарій дослідження сформованості 

життєвої компетентності старшокласників за критеріями 

Критерії / Показники Діагностичний інструментарій 

Мотиваційний  

1.Позитивна налаштованість на 

успішну життєдіяльність. 

2. Осмисленість цілей життя. 

3.Вибір напряму майбутньої 

професійної діяльності. 

1.Методика «Смисложиттєві орієнтації» 

(адаптована Д. Леонтьєвим). 

2.Методика «Усвідомленість життєвих 

цілей» (автор Є. Карапешта). 

3.Методика «Виявлення професійних 

намірів».  
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Продовження табл. 2.5 

Аксіологічний 

1.Ціннісне ставлення до життя. 

 

1.Методика  

«Ціннісні орієнтації» М.Рокича. 

2.Ціннісне ставлення до себе та до 

оточуючих людей. 
3.Ціннісне ставлення до навко-
лишнього світу. 

2.Методика «Смисложиттєві орієнтації» 

(адаптована Д. Леонтьєвим). 

 

Когнітивний 

1.Науково-теоретичні знання (про 

світ, закони життя, про себе). 

2. Практичні знання (життєва 

мудрість, знання норм поведінки). 

1. Методика «Карта інтересів». 

2.Анкета «Життєва компетентність 

особистості». 

Діяльнісний 

1.Прийняття громадських норм 

поведінки. 

2.Життєтворчі здібності. 

3. Модель поведінки у конфліктній 

ситуації. 

1.Методика К.Томаса «Діагностика 

схильності особистості до конфліктної 

поведінки».  

2. Методика Л. Байбородової  

«Вивчення мотивів участі учня у 

діяльності». 

3.Анкета «Життєва компетентність 

особистості».  

4.Тест М. Снайдера «Оцінка 

самоконтролю в спілкуванні». 

Рефлексивно-оцінний 

1. Самоконтроль. 

2. Саморегуляція. 

3. Самооцінка. 

1.Методика «Сім ліній» (модифікована 

методика С. Будассі).  

2.Методика Т. Ратанової, Н. Шляхти 

«Вивчення самооцінки підлітка». 

3.Тест самоконтролю М. Снайдера.  
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Вивчення показників мотиваційного критерію сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ (інтерес до життя, осмисленість 

життєвої перспективи, професійне самовизначення) здійснювалось за 

методиками: «Смисло-життєві орієнтації» (Додаток А), версії тесту «Мета в 

житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамб і Леонарда Махоліка, 

«Усвідомленість життєвих цілей» (Додаток Б), «Виявлення професійних 

намірів» (Додаток В). Методика «Смисложиттєві орієнтації» складається з 

двадцяти симетричних шкал-запитань, кожна з яких містить дві пари 

цілісних альтернативних пропозицій, які мають однаковий за змістом 

початок. Показники зазначеної методики відображають загальний показник 

«осмисленість життя» (ОЖ), а п’ять субшкал – три конкретні смисложиттєві 

орієнтації респондента та два аспекти локусу контролю. Результати 

дослідження показників за першою субшкалою «Цілі у житті» виявили 

наступний рівень усвідомлення 10% старшокласниками ЕГ та 12% КГ 

смисложиттєвих цінностей: невдоволеність собою, невизначеність власних 

перспектив, життєвої мети, цілей на майбутнє, що впливає на їх активність у 

позаурочній діяльності. Водночас, аналіз результатів діагностики за другою 

субшкалою «Процес життя або інтерес та емоційна насиченість життя» 

свідчить про те, що старшокласники як ЕГ, так і КГ (27,7% та відповідно 

28,5%) вважають своє життя «цікавим», «наповненим смислом», «емоційно 

насиченим і наповненим змістом», однак, оцінюючи свої досягнення, лише 

22,1% старшокласників ЕГ та 21,7% КГ висловлюють задоволення ним.  

Аналізуючи результати діагностики за третьою субшкалою 

«Результативність життя або задоволеність самореалізацією», досліджено 

стан задоволеності старшокласників ЕГ та КГ пройденим періодом життя, 

його продуктивністю й осмисленістю. На основі «Локус - контролю – «Я» 

(«Я» – володар життя)» з’ясовано, що 24, 5% старшокласників ЕГ та 25,5% 

КГ вважають себе «сильною особистістю», що «володіє достатньою 

свободою вибору, щоб побудувати своє життя згідно з цілями й уявленнями 
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про його смисл, здатна контролювати вчинки і події власного життя». «Локус 

контролю – життя або керованість життям» відображає переконаність 

старшокласників у здатності контролювати своє життя, вільно приймати 

рішення і втілювати їх, усвідомлювати залежність життя людини від 

свідомого управління ним. У результаті кореляції локус-контролю «Я» і 

локус-контролю «життя» виявлена залежність 21,5% старшокласників ЕГ та 

22,1% КГ між незадоволеністю собою та результатами власної діяльності і 

перспектив самореалізації. 

Дослідження показників мотиваційного критерію сформованості 

життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ проводилось за 

методикою «Усвідомленість життєвих цілей», яка складається з двох шкал: 

шкала А «відношення до життя» (питання 1, 3, 5, 7, 9, 11) виявляє 

усвідомлення особистістю життєвих цілей та її відповідальність за їх 

досягнення; шкала «Б» «структурованість вільного часу» ( питання 2, 4, 6, 8, 

10, 12 ) свідчить про рівень усвідомлення життєвих цілей особистістю, 

структуру та зміст використання вільного часу.  

Отже, діагностика старшокласників ЕГ та КГ за методикою 

«Усвідомленість життєвих цілей» визначає фактичний рівень сформованості 

їх життєвих цілей, встановлює залежність між змістом життєвих цілей і 

способами використання вільного часу. Слід зазначити, що при 

гармонійному розвитку особистості старшокласника оцінки за обома 

шкалами пов’язані між собою зворотною залежністю; якщо респондент 

отримав високі бали за шкалою «Б», то відповідно – низькі за шкалою «А», і 

навпаки. За умови відсутності зазначеної залежності оцінок констатується 

дисгармонійний розвиток особистості старшокласника, кризовий період у 

житті, наявність внутрішнього конфлікту. Результати діагностики 

представлені в табл.2.6, рис.2.1. 
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Таблиця 2.6 

Узагальнені результати діагностики старшокласників за 

методикою «Усвідомленість життєвих цілей» (автор Є. Карапешта) 

Інтерпретація результатів діагностики ЕГ 
( у %) 

КГ 
( у %) 

Мають різнобічні інтереси; чітке уявлення про те, що 

значить жити цікаво. Мають певну мету в житті, до якої 

йдуть досить рішуче. 

22,1 23,5 

Запити трохи занижені, часто беруться за справу, яку не 

доводять до кінця. Дозвілля проходить марно, без користі 

для особистого розвитку. 

23,5 24,4 

Характерно поверхове ставлення до життя.  
Можливості вільного часу не використовують, часто 

нудьгують, сприймають поради інших із роздратуванням.  

9,3 9,6 

Віддають перевагу розвагам у свій вільний час і проводять 

його марно для життя. 
19,8 20,2 

Люблять працювати, але як люди досить замкнуті. 
 Вільний час проводять на самоті, займаються своїми 

улюбленими справами.  

25,3 24,3 

 

 

 

Рис.2.1 Узагальнені результати діагностики старшокласників за 

методикою «Усвідомленість життєвих цілей» 
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Аналіз результатів діагностики показників мотиваційного критерію 

сформованості життєвої компетентності дає підстави стверджувати, що 

22,1% старшокласників ЕГ та 23,5 % КГ проявляють інтерес до життя, мають 

чітке уявлення про те, що значить жити цікаво, певну мету в житті, до якої 

йдуть рішуче, осмислюючи життєву перспективу. Таким чином, 56% 

старшокласників ЕГ та 54,2% КГ проявляють поверхове ставлення до життя, 

часто беруться за справу, яку не доводять до кінця; віддають перевагу 

розвагам у свій вільний час і проводять його не змістовно.  

Дослідження мотиваційного критерію сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за показником «професійне 

самовизначення» здійснюється за методикою «Виявлення професійних 

намірів». Результатом застосування зазначеної вище методики є визначення 

рівня готовності старшокласників ЕГ та КГ до вибору професії, внутрішнього 

усвідомлення ними факту вибору й прояву професійних інтересів, 

поінформованості про майбутню професію, оцінювання своїх здібностей, 

знань про фізичні і психологічні вимоги та кваліфікаційні характеристики 

обраної професії. 

Досліджуючи мотиви вибору старшокласниками майбутньої професії, 

з’ясовано, що 20 % із них ЕГ та 22 % КГ визначилися за власним рішенням, 

незважаючи на спроби батьків вплинути на нього. Більшість 

старшокласників як ЕГ, так і КГ отримують інформацію про обрану 

професію, використовуючи Інтернет-ресурси. Встановлено, що 

старшокласники як ЕГ, так і КГ не обізнані з умовами праці, її грошовою 

винагородою представників майбутньої професії, медичними 

протипоказаннями, кваліфікаційними вимогами. Більшість старшокласників 

як ЕГ, так і КГ висловлюють думку, що обрана майбутня професія допоможе 

їм досягти високого статусу в суспільстві. Слід зазначити, що 21,3 % учнів 
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ЕГ та 21,1 % КГ не визначилися з майбутньою професію, 56,3 % ЕГ та 55,8 % 

КГ– не впевнені у своєму виборі (табл.2.7 та рис. 2.2).  

Таблиця 2.7 

Дослідження професійних намірів старшокласників 

Рівень сформованості професійних намірів 
ЕГ 

( у %) 

КГ 

( у %) 

Професійні наміри виражені на середньому. Рівні 22,4 23,1 

Професійні наміри виражені слабо.  56,3 55,8 

Професійні наміри взагалі не виражені. 21,3 21,1 

 

 

 

Рис. 2.2 Дослідження професійних намірів старшокласників на 

констатувальному етапі 

 

Таким чином, дослідження показників мотиваційного критерію 

сформованості життєвої компетентності старшокласників як ЕГ, так і КГ, дає 

підстави стверджувати, що більшість із них має середній рівень 

умотивованості до успішної життєдіяльності в дорослому житті, не 

проявляючи активного інтересу до осмислення життєвої перспективи, 

усвідомленого професійного вибору. 
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На основі результатів діагностики показників мотиваційного критерію 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ 

визначено наступні рівні (табл. 2.8, рис.2.3).  

Таблиця 2.8 

Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за мотиваційним критерієм  

Критерій 

сформованості 

життєвої 

компетентності 

Рівні сформованості життєвої компетентності 

старшокласників  за мотиваційним критерієм (у%) 

Експериментальна група 

(n=150) 
Контрольна група (n=150) 

В С Н В С Н 

Мотиваційний 24,5 23,5 52,0 25,5 24,0 50,5 
 

 

 

Рис.2.3 Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості 

життєвої компетентності старшокласників за мотиваційним критерієм  

 

Дослідження показників сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ  за аксіологічним критерієм (ціннісне ставлення 

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

ставлення до навколишнього світу) здійснювалось за методикою «Ціннісні 

орієнтації» М. Рокича (Додаток Д), яка ґрунтується на безпосередньому 



103 

ранжуванні списку цінностей: цінність-мета (термінальні цінності) – 

переконання в тому, що кінцева мета індивідуального існування варта 

прагнення; цінність-засіб (інструментальні цінності) – переконання в тому, 

що певні дії особистості є оптимальними у вирішенні будь-якої ситуації. 

Методика «Ціннісні орієнтації» визначає змістову спрямованість особистості 

старшокласника і складає основу його ставлення до навколишнього світу, до 

інших людей, до себе, а також його світогляду, життєвої концепції та 

філософії життя. Якісний аналіз результатів дослідження старшокласників 

ЕГ та КГ дає підстави для оцінки їх життєвих ідеалів, встановлення ієрархії 

життєвих цілей, цінностей - засобів і уявлень про норми поведінки в 

суспільстві. 

У контексті дослідження показників сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ  за аксіологічним критерієм 

визначена ієрархія цінностей їх професійної самореалізації й особистого 

життя. Аналізуючи результати діагностики, здійснено ранжування цінностей, 

визначених старшокласниками ЕГ та КГ згідно з їх пріоритетним значенням 

для них у табл.2.9 і рис.2.4. 

Таблиця 2.9 

Узагальнені результати дослідження сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за аксіологічним критерієм (у%) 
 

Цінності професійної самореалізації й особистого життя ЕГ КГ 

Цінності професійної самореалізації 

Активне діяльне життя (повнота та емоційна насиченість 

життя).  

24, 5 23,4 

Цікава робота. 33,5 35,6 

Суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів).  10,9 13,1 

Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей). 

25,6 25,1 

Розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення). 

12,5 13,4 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88
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Продовженення табл.2.9 

Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів).  

41,6 42,5 

Творчість (можливість творчої діяльності). 10,1 13,1 

Цінності особистого життя 

Любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною).  25,7 27,1 

Наявність хороших і вірних друзів.  32,3 31,6 

Свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках).  25,4 26,7 

Щасливе сімейне життя. 27,1 29,4 

Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 

обов’язків). 

25,6 26,2 

 

 

 

Рис. 2.4 Узагальнені результати дослідження сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за аксіологічним критерієм (у %)  

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2


105 

 

 

 Рис. 2.5 Узагальнені результати дослідження сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за аксіологічним критерієм  

 

Таким чином, аналізуючи результати ранжування цінностей 

професійної самореалізації, з’ясовано, що старшокласники як ЕГ (41,6%) , 

так і КГ (42,5%) віддають перевагу «матеріальному забезпеченню життя»; 

33,5% (ЕГ) і 35,6% (КГ) – «цікавій роботі»; 25,6% (ЕГ) і 25,1% (КГ) – 

«продуктивному життю (максимально повному використанню своїх 

можливостей, сил і здібностей). Старшокласники здійснили наступне 

ранжування цінностей особистого життя: «наявність хороших і вірних 

друзів» – 32,3% (ЕГ) і 31,6% (КГ); «щасливе сімейне життя» – 27,1% (ЕГ) і 

29,4% (КГ); «любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною)» – 

25,7% (ЕГ) і 27,1% (КГ). Дослідження показників аксіологічного критерію 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ у 

позаурочній діяльності узагальнено за рівнями в таблиці 2.10 та на рис. 2.6 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
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Таблиця 2.10  

Узагальнені результати діагностики рівнів сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за аксіологічним критерієм 

Критерій 

сформованості 

життєвої 

компетентності 

Рівні сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за аксіологічним критерієм (у%) 

Експериментальна 

група (n=150) 
Контрольна група (n=150) 

В С Н В С Н 
Аксіологічний 28,1 26,3 45,6 26,7 27,1 46,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6 Узагальнені результати діагностики рівнів  сформованості 

життєвої компетентності старшокласників за аксіологічним критерієм 

 

Таким чином, на підставі порівняльного аналізу результатів 

діагностики рівнів сформованості життєвої компетентності за аксіологічним 

критерієм на констатувальному етапі експериментальної роботи зроблено 

висновок, що високий рівень мають 28,1 % старшокласників ЕГ та 26,7 % – 

КГ; середній рівень – 26,3 % ЕГ та 27,1% – КГ; низький рівень – 45,6 % ЕГ і 

відповідно 46,2% КГ. 

Сформованість життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ  за 

когнітивним критерієм (знання про світ, закони життя, про себе,и норм 
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поведінки) досліджувались засобами анкетування «Життєва компетентність» 

і за методикою «Карта інтересів». Результати діагностики свідчать про те, що 

пізнавальні інтереси 29,1% старшокласників ЕГ та 29, 1% КГ розвинуті на 

високому рівні; 21,9% ЕГ і 21,7% КГ – на середньому рівні; мають низький 

рівень 48,7% ЕГ і 48,3% КГ (табл.2.11, рис. 2.7).  

Таблиця 2.11 

Узагальнені результати діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за когнітивним критерієм 

Критерій 

сформованості 

життєвої 

компетентності 

Рівні когнітивного критерію сформованості 

життєвої компетентності старшокласників (у%) 

Експериментальна 

група (n=150) 

Контрольна група 

(n=150) 

В С Н В С Н 

Когнітивний 29,4 21,9 48,7 30,0 21,7 48,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.7 Узагальнені результати діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за когнітивним критерієм 
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З метою дослідження сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ  за діяльнісним критерієм (життєтворчі здібності, 

прийняття громадських норм поведінки, модель поведінки у конфліктній 

ситуації) проведено анкетування «Життєтворчі здібності», он-лайн 

тестування за методикою К. Томаса «Діагностика схильності особистості до 

конфліктної поведінки» (Додаток Е). Діагностика особистості 

старшокласника передбачала дослідження життєтворчих здібностей, 

оцінювання рівня яких проводилось відповідно до критеріїв за 10-бальною 

шкалою та представлено в таблиці 2.12 та на рис.2.8.  

Таблиця 2.12  

Узагальнення результатів дослідження життєтворчих здібностей 

старшокласників  

Критерій компетентності ЕГ КГ 

Уміння самостійно приймати рішення і нести 

відповідальність за результати своєї діяльності. 
6,0 6,1 

Уміння пристосовуватись до змін середовища 

(адаптованість).  
6,6 6,6 

Уміння долати труднощі. 6,1 6,0 

Уміння робити усвідомлений вибір. 6,2 6,1 

Сформованість життєвих ідеалів, цінностей. 6,1 6,4 

Уміння активізувати внутрішні життєві сили. 5,9 5,7 

Здатність використовувати знання на практиці. 6,5 6,5 

Уміння поставити мету та організувати її досягнення. 5,6 5,7 

Уміння визначати свою роль у навколишньому світі. 5,4 5,3 

Готовність до свідомої життєдіяльності. 5,3 5,5 

Середній бал сформованості життєтворчих 

здібностей.  
5,97 5.99 

 



109 

 

Рис.2.8 Узагальнення результатів дослідження життєтворчих 

здібностей старшокласників  

 

Аналізуючи результати діагностики, з’ясовано, що старшокласники ЕГ 

та КГ мають недостатній рівень сформованості життєтворчих здібностей, 

який проявляється у невмінні самостійно приймати рішення і нести 

відповідальність за результати своєї діяльності (6,0 б. ЕГ та 6,1 б. КГ), 

пристосовуватись до змін середовища (6,6 б. ЕГ та 6,1 б. КГ), робити 

усвідомлений вибір (6,2 б. ЕГ та 6,1 б. КГ), активізувати внутрішні життєві 

сили (6,0 б. ЕГ та 6,1б. КГ), визначати свою роль у навколишньому світі 

(5,4 б. ЕГ та 5,3 б. КГ) та активізувати внутрішні життєві сили (5,9б. ЕГ та 

5,7 б. КГ). 

З метою дослідження прояву моделей поведінки у різних життєвих 

конфліктних ситуаціях, характерних для старшокласників ЕГ та КГ 

проведено тест - опитування К. Томаса. Згідно з підходом К. Томаса, акцент 

переноситься з елімінування конфліктів на управління ними засобом 

концентрації на типах поведінки в конфліктних ситуаціях, які автор описує у 

двовимірній моделі регулювання конфліктів, основними вимірами якої є 

кооперація та захист власних інтересів. Керуючись двома вимірами, К. Томас 

пропонує діагностику наступних способів урегулювання конфліктів: 
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змагання (конкуренція), як прагнення досягти своїх інтересів попри інтереси 

іншої людини; пристосування – принесення в жертву власних інтересів 

заради іншої людини, компроміс, уникнення – відсутність прагнення до 

кооперації та досягнення власних цілей, співпраця (учасники ситуації 

приходять до альтернативного рішення, що повністю задовольняє інтереси 

обох сторін). 

Аналіз результатів дослідження за тестом-опитування К. Томаса 

свідчить про те, що старшокласники як ЕГ, так і КГ надають перевагу 

наступним моделям поведінки в конфліктних ситуаціях (табл. 2.13; рис. 2.9). 

Таблиця 2.13 

Дослідження моделей поведінки старшокласників у конфліктних 

ситуаціях 

Обрані старшокласниками стилі поведінки ЕГ( у %) КГ( у %) 
Співпраця 20,7 21,1 
Компроміс 18,3 17,8 
Уникнення 23,2 23,7 
Конкуренція 18,3 18,2 

Пристосування 19,5 19,2 

 

 

Рис.2.9 Дослідження моделей поведінки старшокласників у 

конфліктних ситуаціях на констатувальному етапі 
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На основі узагальнення результатів діагностики моделей поведінки у 

різних конфліктних ситуаціях зроблено наступні висновки:  

 20,7% старшокласників ЕГ та 21,1% КГ обрали модель поведінки 

«співпраця»: намагаються владнати конфлікт з урахуванням інтересів іншої 

людини, насамперед з’ясовуючи причину спірних питань, висловлюючи 

свою і враховуючи точку зору співрозмовника, майже завжди прагнучи 

задовільнити інтереси кожного, займаючи позицію в суперечці, спрямовану 

на досягнення спільного успіху; 

 18,3% старшокласників ЕГ та 17,8% КГ переконані, що прийнятною 

позицією у вирішенні спірних питань є «компроміс»: знаходження 

компромісного рішення, поступливість під час уладнання конфлікту з 

врахуванням думки іншого, дотримання нейтральної позиції у спірному 

питанні, оцінка переваг і втрат для обох сторін, прагнення завжди 

задовольняти інтереси іншої сторони; 

  23,2% старшокласників ЕГ та 23,7 % КГ впевнені, що стиль 

спілкування «уникнення» позбавляє їх конфліктної ситуації: прагнення 

робити все, щоб уникнути зайвого напруження, давати можливість іншим 

взяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання, спроба 

відкласти спілкування до остаточного вирішення спірного питання, 

уникнення суперечок; 

 18,3% старшокласників ЕГ та 18,2 % КГ вирішують спірні питання, 

віддаючи перевагу «суперництву»: бажання досягти свого і відстоювати 

насамперед свої інтереси, переконання інших в перевагах своєї позиції та її 

відстоювання; 

 19, 5% старшокласників ЕГ та 18,2 % КГ у конфліктній ситуації 

пристосовуються: замість обговорення того, в чому різняться позиції, 

намагаються звернути увагу на те, з чим можна погодитись, не торкаючись 

почуттів іншої людини, зберігаючи взаємини, надаючи переваги позиції 

співрозмовника. 
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Отже, 23,2% старшокласників ЕГ та 23,7% КГ віддають перевагу у 

вирішенні конфліктних ситуацій моделі поведінки «уникнення», що свідчить 

про відсутність у них  навичок урегулювання конфлікту. Відповідно до 

результатів діагностики старшокласників ЕГ та КГ з’ясовано, що їх інші 

моделі поведінки (співпраця, компроміс, конкуренція) у конфліктних 

ситуаціях значно не різняться. 

З метою дослідження сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ за діяльнісним критерієм проведено анкетування 

за методикою Л. Байбородової (Додаток Є) та визначено домінуючі мотиви їх 

спільної діяльності учнів (табл.2.14, рис.2.10). 

Таблиця 2.14  

Домінуючі мотиви спільної діяльності старшокласників (у %) 

Мотиви 
Констатувальний етап 

ЕГ КГ 

Колективістські мотиви 31,6 32,4 

Особистісні мотиви 42,2 41,3 

Мотиви престижу 26,2 26,3 

 

 

Рис.2.10 Домінуючі мотиви спільної діяльності старшокласників 

 (у %) 
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Аналіз результатів діагностики дає підстави стверджувати, що у 

старшокласників як ЕГ (31,6%), так і КГ (32,4%) за показником 

«колективістські мотиви» домінують твердження, що спільна діяльність їх 

«не приваблює», в особистих мотивах – «спілкування з різними людьми» 

42,2% ЕГ і 41,3% КГ, тоді як у мотивах престижу – «можливість керувати 

іншими», «виділитися серед інших» 26,2% ЕГ і 26,3% КГ. 

З метою дослідження сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ  за діяльнісним критерієм проведене комплексне 

анкетування (Додаток Ж). Оцінка висловлювань старшокласників ЕГ та КГ 

проводилась за семибальною шкалою, відповідно до середнього балу 

визначались рівні: низький, середній, високий, зокрема: високому рівню 

відповідає середній бал від 4,66 до 7; середньому – від 2,33 до 4,66; низькому 

– від 0 до 2,33. Аналіз змісту висловлювань старшокласників ЕГ та КГ 

свідчить про відповідність сформованості життєвої компетентності за 

діяльнісним критерієм середньому рівню за всіма показниками, крім 

показника «сформованість навичок самооцінки і розуміння інших», який 

відповідає низькому рівню (рис.2.11, табл.2.15). 

 

Рис.2.11 Узагальнені результати анкетування старшокласників з метою 

дослідження сформованості життєвої компетентності за діяльнісним 

критерієм на початок експерименту 
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Таблиця 2. 15 

Узагальнені результати анкетування старшокласників з метою 

дослідження сформованості життєвої компетентності за діяльнісним 

критерієм на початок експерименту 
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ЕГ 2,5 2,2 2,3 2,2 2,3 2,4 2,6 2,5 2,3 2,1 2,3 Н 

КГ 2,4 2,1 2,4 2,1 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,0 2,3 Н 

 

 Таблиця 2.16  

Критерій 

сформованості 

життєвої 

компетентності 

Рівні сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за діяльнісним критерієм 

(у%) 
Експериментальна група 

(n=150) 
Контрольна група 

(n=150) 

В С Н В С Н 
Діяльнісний 27,5 23,5 49,0 27,5 24,5 48,0 
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Рис.2. 12 Узагальнені результати діагностики старшокласників з метою 

дослідження сформованості життєвої компетентності за діяльнісним 

критерієм на початок експерименту 

  

Дослідження показників сформованості рефлексивно-оцінного 

критерію життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності 

проводилась за методиками: «Сім ліній» (модифікована методика С. Будассі) 

[35] (Додаток И), Т. Ратанової, Н. Шляхти [250] (Додаток К), тесту на оцінку 

самоконтролю в спілкуванні М. Снайдера (Додаток Л).  

Діагностика особистості старшокласника з метою проектування 

педагогічного впливу на підвищення рівня сформованості його життєвої 

компетентності передбачає вивчення рівня самооцінки як складової «Я-

концепції», образу «Я» учня, що є чинником побудови взаємин з іншими 

людьми та самосприйняття. У контексті зазначеного вище, самооцінка 

старшокласника є оцінкою ним самого себе, своїх можливостей, якостей, 

учинків, дій у певних життєвих ситуаціях, його соціальної ролі в колективі.  

Методика С. Будассі передбачає вибір старшокласниками двох рядків 

слів (по 10 -20 у кожному) зі списку рис характеру людини та їх розміщення 
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у двох стовпчиках: «Мій ідеал» і «Реальне «Я». Проаналізувавши результати 

діагностики за методикою С. Будассі, узагальнено наступні рівні самооцінки 

старшокласників в таблиці 2.17 та на рис. 2.13 

Таблиця 2.17 

Діагностика рівнів самооцінки старшокласників ( у %) 

Рівні самооцінки 
Констатувальний етап 

ЕГ КГ 
Завищена (від 0,7 до 1,0 б.) 34,7 35,6 
Занижена (від 0,1 до 0, 3б.) 30,5 29,7 

Адекватна (0,4 - 0,6 б.) 34,8 34,7 
 

 

Рис.2.13 Діагностика рівнів самооцінки старшокласників 

 

Таким чином, 34,7% старшокласників ЕГ та 35,6% – КГ мають 

завищену самооцінку, переоцінюючи свої можливості, маючи надмірну 

впевненість у власних силах; 30,5 % респондентів ЕГ та 29,7% КГ показали 

занижену самооцінку: вони недооцінюють власні сили та можливості, не 

проявляють віру в себе та сформоване почуття власної гідності, проявляють 

надмірну самокритичність; 34,8% ЕГ та 34,7% КГ – мають адекватну 
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самооцінку: вірять в себе та свої можливості, критично сприймають себе, 

мають почуття власної гідності, люблять себе, проявляючи здоровий егоїзм. 

Методика Т. Ратанової та Н. Шляхти «Вивчення самооцінки підлітка» 

забезпечує об’єктивніше дослідження самооцінки як показника  вияву 

рефлексивного-оцінного критерію сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та ЕГ. Автори методики пропонують формулу 

визначення самооцінки особистості, яка розраховується відповідно до її 

позитивних (СО+) та негативних (СО–) якостей: СО + = Н+/Н++; СО – = Н–

/Н–, де Н++ і Н– кількість ідеальних рис характеру та «анти ідеалу»; Н+ і Н– 

– кількість позитивних і негативних якостей, визначених респондентом.  

Результати дослідження рівня самооцінки старшокласників 

узагальнено в таблиці 2.18. 

Таблиця 2.18 

Шкала визначення рівня самооцінки старшокласників 

СО+ Рівні самооцінки СО- 
0 – 0,2  Занижена  1 – 0,8 
0,2 – 0,4  Дещо занижена  0,8 – 0,6 
0,4 – 0,6  Адекватна 0,6 – 0,4 
0,6 – 0,8  Дещо завищена 0,4 – 0,2 
0,8 – 1  Завищена 0,2 – 0 
 

Результати діагностики, представлені в таблиці 2.19. та на гістограмі 

(рис.2.14.) підтверджують, що старшокласники як ЕГ, так і КГ мають 

граничні рівні самооцінки, зокрема: «дещо занижену» – 14,3% (ЕГ) та 13,3% 

(КГ), «дещо завищену» – 12,2 % (ЕГ) та 12,5% (КГ).  

Таблиця 2.19 

Діагностика рівнів самооцінки старшокласників (у %) 

Рівні самооцінки ЕГ КГ 

Занижена 16,2 16,4 
Дещо занижена  14,3 13,3 
Адекватна 34,8 34,7 
Дещо завищена 12,2 12,5 
Завищена 22,5 23,1 
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Рис.2.14 Діагностика рівнів самооцінки старшокласників на 

констатувальному етапі 

 

У контексті проблеми дослідження важливим є самоаналіз 

старшокласниками особистісних якостей і одночасна корекція їх 

самосвідомості. Аналіз результатів дослідження самооцінки дає підстави 

зробити висновок, що старшокласники розуміють і розрізняють «цінне» та 

«необхідне» в особистості, однак визначають «самостійність» найбільш 

необхідною, але найменш цінною рисою, «відвертість» – найбільш цінною, 

але найменш необхідною у майбутньому дорослому житті. Слід відмітити, 

що зазначена вище методика оцінює в цілому рівень рефлексії 

старшокласників як ЕГ, так і КГ. Встановлено, що старшокласники з вищим 

рівнем рефлексії індивідуальних якостей дають більшу кількість 

раціональних відповідей, а респонденти з низьким рівнем – мають менш 

розвинене уявлення про себе і надають у відповідях формально-біографічні 

дані, опис зовнішності та соціальних ролей. 

З метою дослідження показника самоконтролю старшокласників ЕГ та 

КГ у спілкуванні застосований тест М. Снайдера, на основі результатів якого 

встановлено, що: 38,1% учнів ЕГ та 38, 2% КГ– мають низький 
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комунікативний контроль: поведінка стабільна, однак відсутнє бажання 

змінювати її залежно від ситуацій, здатність до щирого саморозкриття в 

спілкуванні, прямолінійності; 38,3% ЕГ та 38, 4% КГ мають середній рівень 

комунікативного контролю: проявляють щирість, але нестриманість своїх 

емоцій; 23,6% старшокласників ЕГ та 23,4% КГ отримали від 7 до 10 балів, 

що свідчить про сформованість високого рівня комунікативного контролю: 

легко входять в будь-яку роль, адекватно реагують на зміну ситуації, 

постійно стежать за собою, знають правила поведінки, уміють управляти 

своїми емоціями. 

Таким чином, за результатами діагностики, старшокласники як ЕГ, так 

і КГ мають за показником «самоконтроль» рефлексивно-оцінного критерію 

сформованості життєвої компетентності переважно низький та середній рівні 

і не проявлять бажання змінюватись залежно від комунікативної життєвої 

ситуації. Узагальнивши результати діагностики  сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за рефлексивно-оцінним критерієм, 

встановлено, що 49,7% старшокласників ЕГ та 52,2% КГ відповідають 

низькому рівню (табл.2.20, рис.2.15).  

Таблиця 2. 20 

Узагальнені результати дослідження рівнів сформованості 

життєвої компетентності старшокласників за рефлексивно-оцінним 

критерієм 

Критерій 

сформованості 

життєвої 

компетентності 

Рівні сформованості життєвої компетентності 

старшокласників  за рефлексивно-оцінним 

критерієм (у%) 

Експериментальна 

група (n=150) 

Контрольна група 

(n=150) 

В С Н В С Н 

Рефлексивно-

оцінний 
25,2 25,1 49,7 21,5 26,3 52,2 
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Рис. 2.15 Узагальнені результати дослідження рівнів сформованості 

життєвої компетентності старшокласників за рефлексивно-оцінним 

критерієм 

 

Узагальнюючи результати дослідження сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за всіма критеріями  визначено її рівні в 

табл.2.21, рис.2.16 

Таблиця 2.21  

Узагальнені результати дослідження сформованості життєвої 

компетентності старшокласників  за критеріями на початок  

дослідно-експериментальної роботи (у %) 

Критерії 

життєвої 

компетентності 

Рівні сформованості життєвої компетентності 

старшокласників (у%) 
Експериментальна 

група (n=150) 
Контрольна група 

(n=150) 
В С Н В С Н 

Мотиваційний 24,5 23,5 52,0 25,5 24,0 50,5 
Аксіологічний 28,1 26,3 45,6 26,7 27,1 46,2 
Когнітивний 29,4 21,9 48,7 30,0 21,7  48,3 
Діяльнісний 27,5 23,5 49,0 27,5 24,5 48,0 
Рефлексивно-
оцінний 

25,2 25,1 
49,7 

21,5 26,3  52,2 

ПСЖК 26,9 24,0 49,1 26,1 24,7 49,2 
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Рис. 2.16 Узагальнені результати дослідження сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за критеріями на початок  

дослідно-експериментальної роботи (у %) 
 

Таким чином, на підставі отриманих результатів дослідження 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ за всіма 

критеріями, ми прийшли до висновку, що найбільший відсоток відповідає 

низькому рівню: мотиваційний – 52,0% ЕГ, 50,5% КГ; аксіологічний – 45,6% 

ЕГ, 46,2% КГ; когнітивний – 48,7% ЕГ, 48,3% КГ; діяльнісний – 49,0% ЕГ, 

48,0% КГ; рефлексивно-оцінний – 49,7% ЕГ, 52,2% КГ. 

Порівняльний аналіз результатів діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ на початок експерименту дає 

підстави стверджувати, що високий рівень, мають 26,7% ЕГ і 26,0% – КГ; 

середній рівень – 24,0 % ЕГ і 24,7% – КГ; низький рівень – 49,3 % ЕГ і 

відповідно 49,3% КГ (табл. 2.22, рис. 2.17). 

Таблиця 2.22 

Узагальнення діагностики за рівнями сформованості життєвої 

компетентності старшокласників (на початку експерименту) (у %) 

Рівні 
Групи Високий Середній Низький 

ЕГ 26,7 24,0 49,3 
КГ 26,0 24,7 49,3 
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Рис. 2.17 Узагальнення діагностики за рівнями сформованості 

життєвої компетентності старшокласників (на початку експерименту)  

 

Таким чином, на основі зазначеного вище аналізу результатів 

діагностики сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та 

КГ, встановлена ідентичність їх показників за трьома рівнями. Варто 

зазначити, що продуктивність процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників залежить від рівня професійної компетентності педагогів, 

яка визначається як: сформованість професійних умінь, цінностей, 

педагогічної позиції (гуманістичної чи авторитарної), розуміння 

взаємозв’язку результатів і форм позаурочної діяльності, вміння проектувати 

зазначений процес на основі прогнозування результату, здатність до вибору 

продуктивних форм, що гарантують досягнення педагогічного результату, 

побудова педагогічної логіки переходу від виховних результатів одного рівня 

до іншого, оцінювання результативності позаурочної діяльності. 

З метою дослідження рівня професійної готовності педагогічних 

працівників ЕЗЗСО та КЗЗСО до  формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності проведене їх анкетування, 

результати якого узагальнено в табл.2.23, рис.2.8. 

Таблиця 2.23 
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Діагностика рівня професійної готовності педагогічних 

працівників до формування життєвої компетентності старшокласників 

на початок експерименту 

Показники професійної компетентності педагогічних 

працівників 

Прояв 

професійної 

компетентності 

педагогічних 

працівників  

(у %) 

Сформованість внутрішньої мотивації до формування 

життєвої компетентності старшокласників. 

31,3 

Знання суті поняття «життєва компетентність». 25,6 

Усвідомлення актуальності та значущості вирішення 

проблеми формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності . 

32,6 

Володіння методами формування життєвої 

компетентності старшокласників . 

31,3 

Уміння проектувати свою діяльність з формування 

життєвої компетентності старшокласників і передбачити 

її результат. 

13,7 

Володіння, розуміння і використання на практиці 

інноваційних методів формування життєвої 

компетентності старшокласників. 

24,4 

Знання особливостей формування життєвої 

компетентності старшокласників. 

21,6 

Діагностика сформованості життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності. 

12,1 
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Рис. 2.18 Діагностика рівня професійної готовності педагогічних 

працівників з формування життєвої компетентності старшокласників на 

початок експерименту 

 

Аналіз результатів анкетування педагогічних працівників дає підстави 

зробити наступні висновки: у респондентів недостатньо сформовані: 

внутрішня мотивація до формування життєвої компетентності 

старшокласників, розуміння суті поняття «життєва компетентність», 

усвідомлення значущості й актуальності проблеми формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності, педагогічна 

диференціація методів і конкретної мети щодо формування життєвої 

компетентності старшокласників, знання особливостей формування життєвої 

компетентності старшокласників, володіння конкретними методиками 

діагностики сформованості зазначеної якості старшокласників. 

Таким чином, на основі результатів констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи встановлено, що в ЕГ та КГ більшість 

старшокласників з низьким рівнем сформованості життєвої компетентності.  
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Висновки до другого розділу 

У контексті проблеми дослідження визначено критерії сформованості 

життєвої компетентності старшокласників як суттєві ознаки, що 

підтверджують становлення і розвиток даного особистісного утворення та 

відображають певний ступінь засвоєння ними відповідних знань, умінь, 

навичок, цінностей, життєвого досвіду, мотивації до успішної 

життєдіяльності та її рефлексії. 

Результати вивчення психолого-педагогічних джерел щодо дефініції 

поняття «життєва компетентність особистості» дають підстави виокремити 

підходи до визначення структури життєвої компетентності: по-перше, 

виокремлюється різна кількість її компонентів (від трьох до шести); по-друге, 

складові компоненти мають різну назву, але ідентичні за змістом, зокрема: 

знаннєвий, пізнавальний, когнітивний; поведінковий, діяльнісний, 

операційний, соціальний, метаантропологічний, ситуативний; орієнтаційний, 

мотиваційний, афективний, вольовий; ціннісно-смисловий, емоційний, 

аксіологічний; індивідуально-особистісний, рефлексивний, оцінний.  

На основі теоретично обґрунтованої структури життєвої 

компетентності старшокласників виокремлено чотири основні критерії, що 

цілісно розкривають досліджувану якість старшокласників, а саме: 

мотиваційний, аксіологічний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивно-

оцінний.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури щодо змістових 

характеристик досліджуваного феномену та виокремлених критеріїв, 

показників і схарактеризованих рівнів ( високого, середнього, низького) 

розроблено методику дослідження стану сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ у позаурочній діяльності на 

початок дослідно-експериментальної роботи.  

Порівняння результатів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ за рівнями на констатувальному етапі дає підстави 

стверджувати про ідентичність вихідних показників педагогічного 
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експерименту. Кількісні та якісні результати дослідження свідчать, що в ЕГ 

середній рівень сформованості життєвої компетентності мають 49,1 % 

старшокласників, достатній рівень – 24,0%, високий рівень –26,9 %. У КГ 

середній рівень мають 49,2% старшокласників, достатній – 24,7 %, високий – 

26,1 %.  

Аналіз результатів діагностики рівня компетентності педагогічних 

працівників з проблеми дослідження дає підстави зробити наступні 

висновки: у респондентів не визначена конкретна мотивація до формування 

життєвої компетентності старшокласників; недостатньо правильно розуміють 

поняття «життєва компетентність»; частково усвідомлюють значущість і 

актуальність процесу формування життєвої компетентності старшокласників 

у позаурочній діяльності; не конкретизують мету позаурочної діяльності 

старшокласників щодо формування їх життєвої компетентності; не 

виокремлюють особливості формування життєвої компетентності 

старшокласників; потребують ознайомлення з методиками діагностики 

сформованості життєвої компетентності старшокласників. 

У третьому розділі планується розробка та впровадження 

організаційно-педагогічних умов формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності. 

Результати дослідження другого розділу представлено в публікаціях 

автора [83; 84; 86; 324]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПОЗАУРОЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

 

3.1. Обґрунтування організаційно-педагогічних умов формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності 

 

На констатувальному етапі дослідно-експериментальної роботи 

виявлено педагогічні проблеми щодо результативності, змісту, організації 

позаурочної діяльності старшокласників, що дає підстави виокремити 

напрями їх вирішення у контексті реалізації компетентнісно орієнтованої 

освіти, зокрема: оновити освітнє середовище позаурочної діяльності, 

активізувати впровадження діяльнісних методів, змінити спрямованість 

позаурочної діяльності (від формального проведення заходів до формування 

життєвої компетентності особистості), забезпечити наступність у формуванні 

зазначеної якості між І, ІІ і ІІІ ступенем навчання здобувачів освіти. 

Процес розробки та теоретичного обґрунтування організаційно-

педагогічних умов підвищення ефективності процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників ґрунтується на концептуальних підходах до 

організації позаурочної діяльності, конкретизованих у Національній програмі 

виховання дітей та учнівської молоді в Україні: «виховання у колективі є 

найвищою формою соціалізації та самореалізації особистості, суб’єкт-

суб’єктною взаємодією рівноправного партнерства педагогів та вихованців, 

створенням умов для досягнення життєвого успіху учня на основі 

впровадження педагогом акмеологічного принципу в освітній процес, 

становленням особистості учня як творця і проектувальника свого життя на 

основі його життєтворчої самодіяльності, що передбачає вміння приймати 

самостійні рішення і нести за них відповідальність, активно діяти у 

динамічних життєвих умовах, постійно самовдосконалюватися, адекватно 
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реагувати на соціальні зміни, реалізацією вихованцем права вибору видів 

творчої діяльності, що забезпечують умови для ефективної реалізації його 

потреб у творчій самореалізації, самоствердженні, духовному зростанні, 

підготовці до активної професійної та громадської діяльності» [199, с. 11].  

Формування життєвої компетентності старшокласників в умовах 

позаурочної діяльності актуалізується насамперед у контексті особистісно-

орієнтованого підходу, спрямованого на усвідомлення себе як особистості, 

здатної на вільне і відповідальне самовизначення та самореалізацію у всіх 

сферах життєдіяльності. 

Зазначене вище дає підстави припустити, що процес формування 

життєвої компетентності старшокласників буде ефективним за умови 

дотримання єдності цілей, принципів, змісту, форм і методів позаурочної 

діяльності, що характеризують її як систему, якій, як зазначає Л. Кузнєцова, 

«має бути властиве поєднання управління і самоврядування, а головними 

завданнями є розвиток і допомога в реалізації ініціативи і самодіяльності 

учнів» [210, с. 17]. 

Позаурочна робота зі старшокласниками, як одна із підсистем 

освітнього процесу в ЗЗСО, успішно функціонує та розвивається за умови 

створення певних організаційно-педагогічних умов, які забезпечують її 

ефективність.  

У контексті зазначеного вище, необхідно з’ясувати сутність поняття 

організаційно-педагогічні умови. 

У словнику з освіти та педагогіки поняття «умова» пояснюється як 

«сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх упливів 

на фізичний, психологічний, моральний розвиток поведінку, виховання, 

навчання, формування людини як особистості» [231, с. 36]. У філософському 

словнику зазначене вище поняття тлумачиться «як зовнішні обставини, які 

детермінують виникнення певного явища, результату цілеспрямованої 

діяльності [302]. У тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

«умова» конкретизується як необхідна обставина, що уможливлює 
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здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь; як фактор, 

рушійна сила будь-якого процесу, явища, чинник» [59, с. 1526].  

Слід зазначити, що спільним у визначенні поняття «організаційно-

педагогічні умови» є дотримання в довідковій літературі [59; 302 ] позиції 

щодо тлумачення умов як обставина, рушійна сила, сукупність впливів 

педагогічного процесу, необхідних для досягнення його мети. 

Термін «педагогічні» вказує зв’язок обставин з організацією освітнього 

процесу і середовищем, в якому він відбувається. 

Варто зазначити, що у психолого-педагогічній літературі існують різні 

підходи до тлумачення поняття «педагогічні умови». 

У психологічному словнику термін «педагогічна умова» визначається 

«як певна обставина чи обстановка, що впливає (прискорює чи гальмує) на 

формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, якостей 

особистості» [276, с. 97].  

На думку О. Федорової, поняття «педагогічні умови» є сукупністю 

об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм і 

матеріальних ресурсів, які забезпечують успішне вирішення поставленого 

завдання [300]. Подібної позиції дотримується В. Манько, який визначає 

педагогічні умови як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів і 

зовнішніх характеристик функціонування, що забезпечує високу 

результативність навчального процесу і відповідає психолого-педагогічним 

критеріям оптимальності [183, с. 153-161].  

На основі аналізу наукових праць Б. Гершунського, «педагогічні 

умови» є і обставинами, що забезпечують досягнення поставлених цілей, і 

середовищем, у якому вони виникають, існують і розвиваються» [51, с. 46]. 

Згідно із Е. Зеєром, зазначене вище поняття пояснюється як «різноманітні 

обставини освітнього процесу, що забезпечують досягнення поставленої 

мети» [104, с. 98]. На переконання А. Ашерова, педагогічні умови мають 

відповідати певним вимогам, а саме: мати системний характер, чітко 

визначену структуру та забезпечувати зв’язки між її елементами [13]. 
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Важливою у контексті проблеми дослідження є думка Б. Купріянова, який 

визначає рівні педагогічних умов: «перший – характеристики суб’єкта 

навчання, які детермінують успішність виховного процесу; другий – проекція 

обставин виховного процесу на суб’єктивний світ вихованця; третій – 

безпосередні обставини виховання – власне класичні педагогічні умови – 

характеристики; четвертий – «педагогічна діяльність як управління 

життєдіяльністю дитячого об’єднання»; п’ятий – ресурсне забезпечення 

виховання [160, с. 101-104].  

Узагальнення зазначених вище тлумачень змісту поняття «педагогічні 

умови» дає підстави визначити концептуальні положення:  

 по-перше, вони є складовою педагогічної системи (у тому числі й 

цілісного педагогічного процесу);  

 по-друге, відображають сукупність можливостей освітнього процесу 

(цілеспрямовано конструюються заходи впливу та взаємодії суб’єктів освіти: 

зміст, методи, прийоми, форми навчання, виховання, програмно-методичне і 

матеріально-просторове середовище, які впливають позитивно або негативно 

на її функціонування);  

 по -третє, структура містить як внутрішні (забезпечення впливу на 

розвиток особистісної сфери суб’єктів освітнього процесу), так і зовнішні 

(сприяють формуванню процесуальної складової системи) компоненти; 

 по-четверте, реалізація доцільно обґрунтованих педагогічних умов 

забезпечує розвиток та ефективність функціонування всієї педагогічної 

системи. 

Таким чином, педагогічні умови, як один із компонентів педагогічної 

системи, відображають сукупність можливостей, які впливають на її 

особистісний і процесуальний аспекти та забезпечують її ефективне 

функціонування і розвиток. 

Одним із різновидів педагогічних умов є «організаційно-педагогічні 

умови», які залежать від особливостей організації освітнього процесу. Термін 

«організаційно-педагогічні умови» складається з двох понять: «організація» і 
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«педагогічні умови». Згідно зі словником психолого-педагогічних термінів і 

понять слово «організація» має наступний синонімічний ряд: облаштування, 

об’єднання, угрупування, приведення в систему, формування певної 

структури та її адміністрування [276]. Пояснюючи поняття «організація» «як 

упорядкування дидактичного процесу за певними критеріями, надання йому 

необхідної форми для найкращої реалізації поставленої мети» [228, с. 25], 

І. Підласий вважає зазначену категорію однією із компонентів педагогічного 

процесу, який із цільовим, змістовим та результативним утворюють означену 

систему [228, с. 162-164].  

На думку В. Мельніченка поняття «організація» – це внутрішня 

упорядкованість, узгодженість взаємодії більших і менших частин моделі 

системи; її сутність зумовлена сукупністю процесів, дій, що приводять до 

утворення та вдосконалення взаємодії між її складовими та 

підсистемами»[188]. 

Слід зазначити, що до визначення організаційно-педагогічних умов 

існують декілька підходів:  

– перший: сукупність будь-яких можливостей, що забезпечують 

успішне вирішення освітніх завдань (Є. Козирєва) [134, с. 4-9]; сукупність 

можливостей змісту, форм, методів цілісного педагогічного процесу, 

спрямованих на досягнення педагогічної діяльності (В. Бєліков) [21, с. 235];  

– другий: сукупність об’єктивних можливостей навчання та 

виховання, а також такі обставини педагогічної взаємодії суб’єктів, які є 

результатом цілеспрямованого, спланованого відбору, побудови та 

застосування елементів змісту, методів (прийомів) для досягнення мети 

педагогічної діяльності (С. Павлов) [218, с. 14]; принципові основи для 

поєднання процесів діяльності з управлінням ними (О. Свєрчков) [268, с. 279-

282]. 

На основі узагальнення визначень поняття «організаційно-педагогічні 

умови» виокремлюються їх характерні ознаки, зокрема: сукупність 

цілеспрямовано сконструйованих можливостей контенту, форм, методів 
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цілісного процесу педагогічного впливу, що сприяють успішному вирішенню 

його завдань; сукупність заходів впливу на основі управління педагогічною 

системою (освітнім процесом або його складовими) у тій чи іншій ситуації. 

Отже, є підстави стверджувати, що підходи до визначення поняття 

«організаційно-педагогічні умови» має спільні риси: по-перше, це 

спрямованість на вдосконалення взаємодії учасників педагогічного процесу 

під час вирішення конкретних освітніх завдань; по-друге, це сукупність 

об’єктивних можливостей, що забезпечують успішне вирішення поставлених 

завдань.  

На основі класифікації, Б. Зубко визначає дві групи організаційно-

педагогічних умов: перша – спрямована на забезпечення процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності (рівень професійності педагогів, мотивація учнів); друга – 

спрямована на вдосконалення зазначеного процесу (матеріально-технічне, 

управлінське, навчально-методичне) [107]. 

З урахуванням викладеного вище та у контексті проблеми дослідження 

організаційно-педагогічні умови – це взаємопов’язані обставини і способи 

організації процесу формування життєвої компетентності старшокласників, 

що є результатом цілеспрямованого відбору, конструювання й оновлення 

змісту, методів, організаційних форм їх позаурочної діяльності. 

З метою ефективної реалізації мети і завдань дослідження розроблено 

та обґрунтовано організаційно-педагогічні умови, як сукупність факторів, що 

забезпечують регулювання, взаємодію суб’єктів у позаурочній діяльності, 

вдосконалюють міжособистісні стосунки суб’єктів зазначеного педагогічного 

процесу. 

Важливим чинником розробки й обґрунтування організаційно-

педагогічних умов формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності є врахування положень діяльності (за О. Леонтьєвим), 

згідно з якими, зміна об’єкта діяльності закономірно спричиняє зміну самого 

суб’єкта [169], тобто у контексті проблеми дослідження зміна якісних 
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характеристик позаурочної діяльності впливає на якісні зміни у 

сформованості життєвої компетентності старшокласника.  

Перша організаційно-педагогічна умова визначається залежністю між 

оптимізацією позаурочної діяльності старшокласників і освітнім 

середовищем школи, яке забезпечує вибір сфер діяльності відповідно до 

особистих мотивів, потреб, здібностей. 

На основі наукових положень обґрунтованих В. Тесленком, 

Г. Щекатуновою, А. Цимбалару освітнє середовище – це «певним чином 

організоване педагогічне середовище виховання особистості, що стимулює 

розвиток і саморозвиток кожного його індивіда, система умов для 

особистісного і творчого розвитку всіх суб’єктів освітнього процесу» [211, 

с. 13].  

На думку К.Маклафліна, освітнє середовище пов’язане з 

«ефективністю школи як соціальної системи емоційного клімату, особистого 

благополуччя, особливостей мікрокультури, якості навчально-виховного 

процесу» [182, с. 6].  

Фундаментальні наукові передумови розробки й оцінки розвиваючих 

освітніх середовищ обґрунтовуються В. Давидовим у наступних 

концептуальних положеннях: «Кожному віку відповідають певні 

психологічні новоутворення; навчання побудоване на основі провідної 

діяльності; реалізуються взаємозв’язки з іншими видами діяльності; у 

методичному забезпеченні освітнього процесу система розробок гарантує 

досягнення необхідного розвитку психологічних новоутворень і здійснює 

діагностику рівня процесу» [61].  

Як стверджує В. Рубцов, змістові характеристики освітнього 

середовища школи детермінуються внутрішніми конкретними завданнями, 

визначеними педагогічним колективом, а ієрархію цих завдань визначають 

зовнішні характеристики освітнього середовища»: змістові, процесуальні та 

результативні критерії [258]. 
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Упровадження освітніх технологій, організаційних форм й інтеграції 

урочної та позаурочної діяльності створюють в межах ЗЗСО варіативні 

«освітні просторів», які забезпечують вибір і освоєння старшокласниками 

індивідуальних освітніх траєкторій. Оскільки індивідуальна освітня 

траєкторія старшокласника конструюється в усіх сферах життєдіяльності 

ЗЗСО, то й відповідно її освітні простори мають стати багатофакторними і 

загальнодоступними до всіх необхідних для його засвоєння ресурсів.  

Продуктивним освітнім результатом функціонування інтегрованого 

позаурочного освітнього середовища школи є зміщення акцентів на 

моніторинг особистих досягнень учнів, посилення рефлексивного характеру 

освітнього процесу, створення соціально - культурного простору, в якому 

реалізується соціальний і особистий досвід його суб’єктів; забезпечення 

варіативності реалізації індивідуальних здібностей та інтересів учнів у 

процесі позаурочної соціально-значущої, продуктивної діяльності; 

забезпечення відкритості позаурочного середовища, зокрема, за рахунок 

співпраці всіх суб’єктів.  

У контексті проблеми дослідження освітнє середовище ЗЗСО є 

простором, оточення учня, сукупністю можливостей для реалізації його 

освітніх потреб, становлення його освіченості, забезпеченням предметного і 

соціального контекстів його діяльності, умов для розвитку здібностей 

самостійного набуття і застосування значущої інформації, збагачення досвіду 

соціальних відносин. 

Освітнє середовище ЗЗСО містить наступні структурні компоненти, які 

визначають його якість: інформаційний (насиченість освітніми ресурсами), 

соціальний (діалогічність соціальних відносин), технологічний (варіативність 

діяльності здобувачів освіти), кожен з яких забезпечує педагогічні умови для 

формування життєвої компетентності учнів). 

 Слід зазначити, що на констатувальному етапі дослідно-

експериментальної роботи з дослідження стану сформованості життєвої 

компетентності старшокласників, виявлено такі педагогічні проблеми: 
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забезпечення змістовної та процесуальної наступності у формуванні життєвої 

компетентності старшокласника у позаурочній діяльності; невідповідність 

змісту позаурочної діяльності старшокласників меті формування життєвої 

компетентності; пріоритетність її пасивних методів.  

З педагогічної, психологічної і філософської точок зору [302] сутність 

феномена «наступність» визначається як загально-педагогічний принцип, 

який забезпечує узгодженість, координованість освітнього процесу на різних 

його ступенях і є умовою реалізації інших його принципів.  

На думку О. Сорокіної, «кожна сходинка освітнього процесу має свій 

фундамент, основу, на яких тримається його реалізація – добір змісту i 

методів з урахуванням вікових особливостей учнів, їх попереднього 

розвитку, а в перспективі – створення передумов для їх успішного виховання 

на новому етапі розвитку» [278, с. 303]. 

Розкриваючи зміст принципу наступності, В. Галузяк і М. Сметанський 

висловлюють думку, що він відображає закономірність, згідно з якою 

виховання здійснюється на основі сформованих у структурі особистості 

цінностей і потреб. Реалізація наступності, на думку авторів, передбачає таку 

організацію виховання учнів, за якою кожна виховна справа є продовженням 

попередньої та «підносить їх на більш високий рівень розвитку, забезпечує 

перехід від простих до більш складних форм поведінки» [222, с. 145]. 

Автор Н. Мойсеюк розкриває принцип наступності і безперервності у 

вихованні як «проходження етапів, протягом яких поступово ускладнюються 

й урізноманітнюються зміст та напрями розвитку утворень, які складають 

цілісну систему характеристику особистості» [191, с. 112]. 

Як зазначає В. Сластьонін, «наступність передбачає послідовність 

педагогічного процесу, який є побудовою певної системи і стосується змісту, 

форм, способів взаємодії суб’єктів виховання, особистісних новоутворень 

учня, оскільки складні завдання не можуть вирішуватись раніше простих» 

[275, с. 369].  
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На думку В. Просвіркіна, побудова індивідуальної траєкторії розвитку 

дитини з урахуванням особливостей її попереднього розвитку та його 

прогнозування здійснюється завдяки дотриманню принципу наступності 

[239].  

Досліджуючи зазначений вище феномен, С. Рягін висловлює думку, що 

«реалізація наступності має здійснюватися на системному рівні (стратегічне 

проектування, кооперація ресурсів системи освіти), інституціональному 

(розробка програм), педагогічному (проектування і реалізація програм 

індивідуального розвитку), особистісному (формування необхідних 

компетенцій), які змінять існуючу модель бінарних опозицій, засновану на 

протиставленні і порівнянні різних ланок освіти, що є неефективним, 

оскільки передбачає односторонню організацію педагогічного процесу» [259, 

с. 8-10].  

У філософському словнику поняття «наступність» пояснюється як 

«зв’язок мiж різними етапами чи ступенями розвитку, сутність якого полягає 

у збереженні тих чи інших елементів цілого або окремих сторін його 

організації під час переходу від одного етапу до іншого, i взагалі за будь-

яких якісних змін» [302, с. 323]. 

Отже, узагальнюючи підходи до вирішення проблеми наступності у 

контексті формуванні життєвої компетентності випускника ЗЗСО, слід 

зробити висновок, що її змістом є пошук оптимальних засобів, форм і 

методів, які відповідають стадіям вікового розвитку учнів після завершення 

навчання на кожному із ступенів. Ключовим моментом в реалізації принципу 

наступності у формуванні життєвої компетентності старшокласника є 

взаємозв’язок змістового і процесуального аспектів організації його 

позаурочної діяльності. До характерних ознак змістового аспекту наступності 

формування життєвої компетентності старшокласника належать: 

використання на кожному ступені розвитку досвіду життєдіяльності, 

забезпечення перспективного характеру позаурочної діяльності, що формує 

на кожному попередньому етапі основи його життєвої компетентності та 
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орієнтує на майбутню життєдіяльність. Ознаками процесуальної наступності 

у формуванні життєвої компетентності старшокласника є врахування 

провідного типу діяльності учня на кожному ступені навчання, взаємозв’язок 

методів, форм і засобів позаурочної діяльності учня. 

Таким чином, у контексті проблеми дослідження з’ясовано, що 

забезпечення наступності у формуванні життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності є керованим цілісним освітнім 

процесом у позаурочний час, який реалізує повноцінний особистісний 

розвиток на кожному ступені навчання, спрямований на перспективне 

формування життєтворчих навичок і соціального досвіду на основі 

попередньої життєдіяльності та набутих знань.  

Резюмуючи зазначене вище, перша організаційно-педагогічна умова є 

забезпеченням безперервності та наступності процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності засобами 

управлінського проектування внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх 

ресурсів, що оптимізує взаємодію учасників педагогічного процесу на основі 

об’єктивних можливостей і забезпечує успішну реалізацію вирішення 

поставлених завдань.  

Другою організаційно-педагогічною умовою формування життєвої 

компетентності старшокласників є впровадження педагогами акмеологічних 

технологій у процес організації позаурочної діяльності, як необхідності 

переорієнтації освіти на особистість учня і реалізацію принципів і методів 

досягнення «акме». Провідний акмеолог Н. Кузьміна, розглядаючи зазначене 

поняття, підкреслює, що «..греки називали словом «акме» період віку в 

людському житті, коли розкривається зрілість усього, на що здатна людина, 

коли розквітають її сили і знаходяться на вершині здібностей» [159, с. 40]  

Аналогічну думку висловлює О. Бодальов, наголошуючи на тому, що 

«акме» – це увесь ступінь дорослості людини, для якої характерні його 

фізична, особистісна і суб’єктивна зрілість [29]. 
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З психологічної точки зору поняття «акме», на думку автора, «… 

вищий для кожної людини рівень розвитку її фізичного здоров’я, розуму, 

почуття, волі, що допомагає їй досягти найбільшого результату під час 

прояву себе як індивіда, як особистості і як суб’єкта діяльності…» [29]. 

Основним психологічним чинником досягнення зрілого «акме» особистості 

учня є його максимальна самомобілізація, взаємодія всіх психічних, 

соціальних, культурних й інших механізмів, які впливають на процес 

виховання і вимагають рефлексивну саморегуляцію засобами впровадження 

розвиваючих технологій. Слід зазначити, що «акмеологічний уплив 

здійснюється здебільшого на мотиваційну й ціннісно-смислові сфери 

особистості учня» [68, с. 101]. 

Упровадження акмеологічних технологій у позаурочну діяльність 

старшокласників. як стверджує Г. Сазоненко, обумовлене невідповідністю 

між якістю освіти і сучасними вимогами, низьким рівнем самореалізації 

особистості, відсутністю технологій розвитку життєтворчості кожного учня з 

огляду на здібності, задатки та внутрішньо інтенційну спрямованість, 

переважним використанням традиційних технологій в освітньому процесі» 

[277, с. 8-9].  

Акмеологічна освітня технологія відображає перехід від реального 

стану, якості та рівня розвитку особистості до майбутнього ідеального і має 

свої ключові характеристики: взаємозв’язок елементів, певну єдність і 

цілісність, взаємодію з іншими системами, структуру, функціонування, 

результат. На думку А. Князєва і І. Одинцової, критеріями акмеологічних 

освітніх технологій є «задіяння максимальної кількості ресурсів особистості, 

реалізація діяльнісного підходу, врахування індивідуальних особливостей 

особистості, оптимізація розвитку не однієї, а декількох сфер 

«психологічного» в особистості, морально-духовний розвиток, відповідність 

«суб’єкт-суб’єктним» взаєминам «учитель-учень», дотримання 

співвідношення: між основними методологічними принципами акмеології 

(суб’єктності діяльності, життєдіяльності, активності, потенційності, 
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оптимізації), між умовами навчально-виховного процесу і умовами реальної і 

соціальної самоактуалізації; постійне відстеження в діях, діяльності, вчинках, 

поведінці учнів якісно-кількісних характеристик розвитку й «акме», 

прогнозування процесу формування здібностей, які дозволяють особистості 

стати суб’єктом прийняття самостійних рішень і обумовлюють її шлях до 

творчої діяльності» [124, с. 98]. 

 Змістом процесу впровадження акме-технологій є психологічна дія, 

точніше, акмеологічна діяльність, яка пов’язана зі спеціальними вміннями 

суб’єкта дії та її спрямованістю. На думку Г. Сибигатуліної, акмеологічні 

технології – це «сукупність методів, за допомогою яких організовується та 

реалізується просування особистості до вершин самореалізації у різних 

сферах взаємодії» [273]. 

Як зазначає А. Деркач, «акме-технології відрізняються від традиційних 

гуманістичною спрямованістю, оскільки впливають на прогресивний 

розвиток особистості учня» [68, с. 20].  

Основним методом упровадження акме-технологій є інтегрований, 

цілеспрямований, гуманістичний за змістом уплив на учня, який забезпечує 

насамперед розвиток його особистості. У контексті дослідження проблеми 

формування життєвої компетентності старшокласників упровадження акме-

технологій, з одного боку – спрямоване на їх саморозвиток відповідно до 

природних задатків та внутрішньої інтенції в умовах варіативності методів і 

форм позаурочної діяльності, а з іншого – на досягнення кожним учнем своїх 

найвищих потенційних результатів за умови взаємодії з педагогами.  

Гуманістична спрямованість акмеологічних технологій забезпечує 

умови для самопізнання, самооцінювання та ефективного розвитку 

особистості старшокласника, актуалізує його особистісний потенціал, 

реалізує інтерактивність як суб’єкт-суб’єктну взаємодію, що сприяє 

вдосконаленню моделей спілкування, поведінки й активізує позаурочну 

діяльність усіх її суб’єктів.  
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Варто зазначити, що впровадження акмеологічних технологій у процес 

позаурочної діяльності старшокласників, яка є цілісною системою 

взаємопов’язаних активних групових та індивідуальних форм, забезпечує 

оптимізацію освітнього процесу всебічного розвитку особистості.  

Пріоритетним у виборі нами саме акмеологічних технологій для 

оптимізації процесу формування життєвої компетентності старшокласників 

пояснюється концептуальними положеннями А. Князєва й І. Одинцової: 

можливістю залучення всіх ресурсів особистості, реалізацією діяльнісного 

підходу, врахуванням її індивідуальних особливостей, розвитком декількох 

сфер психологічного в ній, реалізацією особливостей суб’єкт – суб’єктних 

взаємин, співвідношенням між методичними принципами (суб’єктності 

діяльності, життєдіяльності, активності, потенційності) та між умовами 

позаурочної діяльності і реальними умовами соціальної самоактуалізації; 

постійним відстеженням діяльності особистості відповідно до якісно-

кількісних характеристик розвитку «акме», прогнозуванням процесу 

формування її здібностей, які забезпечують суб’єктність прийняття 

самостійних рішень і зумовлюють шлях до творчої діяльності, 

упровадженням технологій самотворення, самовиховання, самонавчання 

[124]. 

Відповідно до концепції педагогіки успіху основними завданнями 

створення акмеологічного простору з метою практичного вирішення 

педагогічної проблеми формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності є: навчання мистецтву життя, 

становлення самостійної особистості, яка вміє приймати рішення, нести за 

них відповідальність і володіє критичним мисленням; формування зрілого 

інтелектуального, духовного і соціально активного ставлення до життя, 

виховання культури життєвого самовизначення; засвоєння способів 

ефективної соціальної взаємодії, актуальних політичних, економічних, 

правових знань; розвиток толерантності, розуміння іншої людини; 

проектування, яке готує до врегулювання конфліктів в умовах плюралізму 
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цінностей і взаєморозуміння; сприяння розквіту особистості, незалежності; 

виховання здатності свідомо прогнозувати і визначати життєву стратегію, 

свій життєвий проект; оволодіння етичною теорією в її людських формах, 

сприяння моральному самовизначенню, культивуванню загальнолюдських 

цінностей [222]. 

Слід зазначити, що досягнення продуктивних результатів формування 

життєвої компетентності старшокласників можливе засобами впровадження 

праксеологічного підходу, який є технологічною основою забезпечення 

взаємодії педагогів та учнів у процесі позаурочної діяльності.  

Отже, третя організаційно-педагогічна умова формування життєвої 

компетентності старшокласників стосується оптимізації змістової та 

процесуальної складових їх позаурочної діяльності на основі 

праксеологічного підходу.  

Праксеологічний підхід, як загальнонаукова і конкретно наукова 

методологічна стратегія, є порівняно новою проекцією діяльнісного підходу 

та звернена до дослідження власне технологічних аспектів різних видів 

педагогічної діяльності. Праксеологія (грец. praktikos – діяльний і logos – 

слово, вчення) – це наука, яка вивчає досконалу людську діяльність, її 

стратегію, тактику й системи дій та, як зазначає О. Уточкіна, «будучи 

практико-орієнтованою методологічною системою, інтегрує філософські, 

наукові, практичні знання в зони педагогічної дії» [298]. 

У контексті педагогічної праксеології, яка є загальною теорією 

педагогічної діяльності, розглядаються загальні принципи та шляхи 

підвищення ефективності і продуктивності професійних дій, закономірності 

та умови доцільної і раціональної побудови діяльності педагога, незалежно 

від його спеціалізації. Цілком логічною є думка І. Колесникової, яка 

стверджує, що «педагог працюватиме компетентно за умови «чіткого 

інструментального уявлення про основні механізми, напрями, форми 

професійної діяльності, які він може сьогодні використовувати для 

вирішення освітніх завдань» [135, с. 3]  
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У педагогічних джерелах є різні погляди щодо тлумачення поняття 

«підхід». У словнику з методології О. Новикова та Д. Новикова зазначено, 

що підхід є « певним вихідним принципом, вихідною позицією, основним 

положенням чи переконанням (цілісний, комплексний, системний, 

синергетичний та ін.) і напрямом вивчення предмета дослідження 

(історичний, логічний, змістовий, формальний та ін.)» [205, с. 117-118]. 

Наукова категорія «підхід» у найзагальнішому вигляді пояснюється як 

теоретична і логічна основа розгляду, аналізу, опису, проектування, 

конструювання об’єкта у вигляді теорії, структури, моделі, тези, ідеї, гіпотези 

і як сукупність способів і прийомів здійснення діяльності, адекватних певній 

ідеї або принципу, як ознака або сукупність ознак якості здійснення 

діяльності. 

У першому випадку поняття «підхід» співвідноситься і узгоджується з 

поняттями «принцип», «позиція», «ідея», у другому – з поняттями «метод», 

«методика», у третьому – з поняттями «якість», «особливість». Множинність 

підходів, які використовуються в освітній практиці, вимагає від педагога 

точного розуміння суті кожного з них, що забезпечує вибір відповідної 

технології, орієнтирів, форм змісту й організації професійної діяльності.  

Отже, підхід – це теоретично обґрунтований практичний шлях 

реалізації тих або інших принципів і комплексу заснованих на них ідей. 

Нормуюча дія будь-якого підходу ґрунтується, по-перше, на наслідуванні 

системи певних принципів, по-друге, на оформленні цілісної категоріально-

понятійної системи як теоретичної основи діяльності, що утворює особливий 

контекст опису педагогічної реальності, по-третє, на використанні заданих 

певною методичною або технологічною системами способів професійної 

активності. 

Змістом праксеологічного підходу є проникнення в закономірності 

перетворення практики з позиції «розумної діяльності», що змінює дійсність 

та передбачає структурно-функціональний аналіз основних «інструментів» 

(діяльність, метод, методика, технологія), які застосовує в професійній 
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діяльності педагог. Проникаючи в їх структуру, педагог отримує додаткову 

можливість для рефлексії успішності або неуспішності своїх дій [135]. 

На думку Т. Садової, «праксеологічний підхід є вдосконаленням 

практичної діяльності з позиції максимальної доцільності, оскільки для 

педагогів праксеологія є методологічною основою оволодіння навичками 

професійного функціонування в освітньому просторі, передумовою до 

формування вмінь оперувати власними діями» [264, с. 24].  

Осмислення педагогічної діяльності з точки зору праксеологічного 

підходу враховує її залежність від дій педагога, від усвідомлення проміжних 

результатів, уявлення про значущі характеристики результатів: досягнення 

мети (цілереалізація), якості, ефективності, успішності, продуктивності, 

конструктивності, доцільності. 

Як зазначає О. Любогор, «з позиції праксеологічного підходу аналіз 

результативності педагогічної діяльності, по-перше, оцінює оптимальність 

процесу її підготовки, організації і здійснення; по-друге, характеризує її 

якість; по-третє, визначає результати, які відповідають таким параметрам: 

якість організації освітнього процесу, ефективність педагогічної діяльності, 

професійні прояви і досягнення» [175, с. 7]. 

Керуючись базовими принципами праксеології, А. Линенко визначає 

наступні ознаки досконалої педагогічної діяльності: постановка педагогічних 

цілей та прогнозування можливих результатів; уміння зіставляти, 

порівнювати, аналізувати свою діяльність; планування наступних 

педагогічних дій на основі можливостей учня до саморозвитку, 

самовиховання та самовдосконалення; збагачення професійними знаннями та 

вміннями; позбавлення від надмірної опіки над учнями та від тиску на них 

[170].  

Важливо зазначити, що діяльність педагога з позицій праксеологічного 

підходу є завершеним технологічним циклом, застосовуванням 

«технологічних ланцюжків», алгоритмів послідовних і цілеспрямованих дій, 

їх варіацій. Таким чином, аналіз поведінки суб’єктів педагогічної взаємодії 
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насамперед стосується ефективного застосування методів і прийомів 

діяльності, оптимальності та стабільності виховних результатів. 

Підготовка до взаємодії з позиції праксеологічного підходу передбачає 

аналіз педагогічної діяльності, цілеспрямоване розроблення засобів її 

вдосконалення з метою подальшого підвищення її продуктивності, регулярне 

оновлення знань, обґрунтоване планування, раціональне використання часу, 

зусиль та ін.  

Виконуючи функцію методологічного орієнтиру, педагогічна 

праксеологія допомагає педагогу вийти на новий рівень діяльності на основі 

його професійних конструктивних дій.  

Організація позаурочної діяльності старшокласників на основі 

праксеологічного підходу забезпечує взаємозв’язок об’єктивних і 

суб’єктивних факторів: системного – сприйняття її як системи з усіма її 

зв’язками; діяльнісного – виявлення психологічних і педагогічних 

закономірностей забезпечення її успішної реалізації; компетентнісного – 

орієнтація на досягнення конкретного виховного результату – сформованість 

життєвої компетентності; особистісно-орієнтованого – повноцінна 

самореалізація особистості старшокласника; технологічного – вибір 

продуктивних педагогічних технологій.  

Як зазначає Т. Котарбінський, «ефективність діяльності можлива за 

умови її відповідності певним вимогам: бути результативною, продуктивною 

або плідною (тобто досягати поставленої мети), «правильною» (точною, 

адекватною, максимально наближеною до зразка-норми), «чистою» (тобто 

максимально уникати непередбачених наслідків), «надійною» (прийоми 

діяльності тим більш надійні, чим більш об’єктивна можливість досягнення 

цими прийомами прогнозованого результату) та послідовною. Отже, автор 

стверджує, що головним критерієм практичної «успішності» дії є її 

доцільність, при цьому вона є раціональною, якщо краще пристосована до 

всіх наявних обставин [151].  
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Праксеологічний підхід передбачає цілеспрямовану методичну 

підготовку педагогів до організації позаурочної діяльності старшокласників з 

метою досягнення її результативності. Успішність організації й управління 

позаурочною діяльністю старшокласників залежить від володіння педагогами 

системою професійних умінь, сформованих на основі прогностичних, 

аналітичних, конструктивних, проективних, гностичних, організаторських, 

комунікативних, діагностичних і рефлексивних дій, які відповідають змісту 

зазначеного процесу.  

Упровадження праксеологічного підходу педагогами ЗЗСО забезпечує 

оптимізацію змістовної та процесуальної складових позаурочної діяльності 

старшокласників, зокрема досягнення її практичної досконалості засобами 

раціональної організації – вироблення системи заходів, створення 

оптимальних умов, мобілізації цілеспрямованих зусиль для досягнення 

максимальних виховних результатів у формуванні життєвої компетентності 

старшокласників. 

Таким чином, на основі аналізу психолого-педагогічної літератури та 

результатів констатувального етапу педагогічного експерименту розроблено 

та 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 змістовної та процесуальної 

складових позаурочної діяльності старшокласників на основі впровадження 

праксеологічного підходу.  

Важливим напрямом подальшого дослідження проблеми формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності є 

експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності на 

формувальному етапі. 
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3.2. Упровадження організаційно-педагогічних умов формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності 

 

На основі аналізу психолого-педагогічних джерел з проблеми 

дослідження, результатів констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи розроблено та теоретично обґрунтовано наступні 

організаційно-педагогічні умови: забезпечення безперервності та наступності 

процесу формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності засобами управлінського проектування внутрішніх та 

залучення зовнішніх освітніх ресурсів; упровадження педагогами 

акмеологічних технологій у процес організації позаурочної діяльності 

старшокласників; оптимізація змістової та процесуальної складових 

позаурочної діяльності старшокласників на основі праксеологічного підходу. 

З метою перевірки першої організаційно-педагогічної умови: 

забезпечення безперервності та наступності процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності засобами 

управлінського проектування внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх 

ресурсів – протягом 2004–2015 років проведено формувальний лонгітюдний 

експеримент. Безперервність і наступність процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ у позаурочній діяльності забезпечується 

єдністю змістового і процесуального аспектів, збагаченням на кожному 

ступені розвитку досвідом життєдіяльності, урахуванням провідного типу 

діяльності та взаємозв’язку методів, форм і засобів на основі управлінського 

проектування наступних внутрішніх і зовнішніх освітніх ресурсів: 

 по-перше, впровадження моделі формування життєвої 

компетентності учнів за авторською «Інтегрованої особистісно-орієнтованою 

технологією» С. Якименко (2004–2008 роки); 
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 по-друге, розробка та впровадження з першого по одинадцятий клас 

елективних курсів відповідно до управлінського проекту «Модернізація 

допрофільної підготовки та профільного навчання учнів засобами 

компетентнісного підходу та впровадження проектної діяльності» (2008–2015 

роки);  

 по-третє, реалізація освітніх програм «Я–громадянин», «Вчимося 

спілкуватися», «Корисні звички», «Рівний–рівному», «Освіта для стійкого 

розвитку»; 

 по-четверте, створення шкільних клубів «Олімп», «Правознавець»; 

 по-п’яте, оновлення мережі гуртків, студій та спортивних секцій;  

 по-шосте, планування та організація шкільних колективних творчих 

справ (КТС) за тематичними періодами - місячниками: «Я – українець, Я– 

миколаївець», «Я і школа», «Я і суспільство», «Моє Я», «Я і мистецтво», «Я і 

Україна», «Я і Земля», «Я і родина»;  

 по-сьоме, залучення учнів до участі в соціальних акціях та творчих 

проектах міського, регіонального та всеукраїнського рівнів;  

 по-восьме, діяльність спортивних секцій, гуртків художньо-

естетичного напряму закладів позашкільної освіти на базі школи 

(Інгульський будинок творчості учнів, міські спортивні школи);  

 по - дев’яте, залучення освітніх ресурсів закладів вищої освіти міста 

(участь старшокласників у проектах, квестах, конкурсах, інтелектуальних 

змаганнях та відвідування факультативних курсів на базі ЗВО у позаурочний 

час).  

Ефективним освітнім ресурсом формування основ життєвої 

компетентності здобувачів освіти І-ого ступеня ЕГ є впровадження 

педагогами ЕЗЗСО у позаурочну діяльність моделей авторської технології 

професора С. Якименко, а саме: загально-світоглядної моделі і моделі 

життєвої компетентності молодшого школяра.  
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Дидактичне забезпечення цілісності процесу формування життєвої 

компетентності здобувачів початкової освіти (ЕГ) у позаурочній діяльності за 

сферою життєдіяльності «Людина і природа», змістова лінія «Я і природа» 

створює умови для отримання досвіду взаємодії з навколишнім світом 

завдяки участі у різних позаурочних формах його пізнання (Рис.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1 Позаурочна діяльність учнів за сферою життєдіяльності 

«Людина і природа», змістова лінія «Я і природа» 

 

Позаурочна діяльність учнів ЕГ за сферою життєдіяльності «Людина і 

Всесвіт», змістова лінія «Я і Всесвіт» характеризується варіативністю форм, 

що цілком відповідає пізнавальним інтересам здобувачів початкової освіти та 

необхідності первинного усвідомлення свого місця у Всесвіті ( Рис.3.1). 

Конкурс на 

краще оповідання 

«Мій домашній 

улюбленець» 

Інсценування 

казок про тварин 

та рослин 

Гра «Що? Де? 

Коли?» (Цікаве у 

світі природи) 

Виставка 

іграшок 

«Тваринний 

світ» 

 

Екскурсія до 

зоопарку 

Екскурсія до 

музею «У світі 

пейзажів і 

натюрмортів» 

Виставка 

домашніх квітів 

«Моя улюблена 

квітка» 

«Я  

і  

природа»  

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1 Позаурочна діяльність учнів за сферою життєдіяльності 

«Людина і Всесвіт», змістова лінія «Я і Всесвіт» 

 

Важливо зазначити, що позаурочна діяльність учнів ЕГ, які навчаються 

за інтегрованою особистісно-орієнтованою технологією, характеризується 

пропедевтикою знань з багатьох галузей наук: географії, краєзнавства, 

біології, фізики, астрономії, хімії, історії, екології, що дає уявлення про 

цілісну картину світу і місця людини в ньому. Реалізація моделі формування 

життєвої компетентності учнів ЕГ у позаурочній діяльності орієнтує їх на 

особисте сприйняття навколишнього світу «Я» – не сторонній спостерігач, а 
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зацікавлений дослідник»; виховує відповідальність за результати впливу 

своєї діяльності на інших людей і природу; стимулює причетність: «цього 

досягли люди, значить, це доступне і мені»; формує глобальне сприйняття 

навколишнього світу: «це потрібно всім, значить, і мені»; орієнтує на 

консенсус: «визнання за іншими права мати власну точку зору». 

В умовах упровадження зазначеної вище технології здійснювалось 

залучення учнів ЕГ до позаурочної діяльності в центрах додаткової освіти: 

«Інтелект», «Спорт», «Соціум», «Гра», «Мистецтво». Позаурочна діяльність 

учнів ЕГ в центрі «Інтелект» задовольняє їх пізнавальні інтереси, розвиває 

творчий потенціал особистості; досвід спілкування та взаємодію з 

однолітками забезпечує центр «Гра»; центр «Спорт» формує навички 

здорового способу життя, активізує рухову активність учнів; розвиток та 

вдосконалення творчих задатків, створення умов для ознайомлення учнів з 

елементами сценічної, художньо-прикладної діяльності, напрямами 

мистецтва забезпечує діяльність центру «Мистецтво»; розвиток і 

вдосконалення соціальних компетентностей учнів, необхідних для їх 

успішної життєдіяльності в колективі здійснює центр «Соціум».  

Завдяки позаурочній діяльності в центрах додаткової освіти здобувачі 

початкової освіти ЕГ отримують основи теоретичних знань про навколишній 

світ, що створює передумови для цілісного сприйняття базових наукових 

понять, формування системного мислення, позитивно-емоційного ставлення 

до пізнання світоглядних, людинознавчих, екологічних, комунікативних 

умінь і навичок.  

Таким чином, у ЕЗЗСО створене інтегроване освітнє середовище 

позаурочної діяльності учнів ЕГ І ступеня забезпечує процесуальне і змістове 

об’єднання зовнішніх і внутрішніх освітніх ресурсів на основі наступних 

принципів: варіативності, відкритості, вільного вибору діяльності та її зміну 

відповідно до особистих потреб, взаємодії і стимулювання творчості учнів. 

Інтегроване освітнє середовище позаурочної діяльності учнів ЕГ 

ЕЗЗСО містить також упровадження в позаурочну діяльність здобувачів 
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початкової освіти наступних курсів за вибором: «Основи психологічних 

знань», «Економіка», «Скарби світової культури», «Корисні звички», 

«Основи логіки», «Уроки стійкого розвитку»; гуртків: «Народознавство», 

«Школа безпеки», «Моделювання іграшки», «Юні друзі природи», 

«Дивосвіт», гуртків декоративно-прикладної творчості, вокалу, англійської 

мови та позаурочних пошуково - дослідницьких проектів: «Подорож на 

землю Скіфів», «Ми єдині – люди і Земля», «Сторінками минулого-

незабутнього». 

Результати формувального етапу дослідно-експериментальної роботи 

дають підстави зробити наступні педагогічні висновки щодо впливу 

впровадження моделі життєвої компетентності молодшого школяра на 

формування компонентів життєвої компетентності здобувачів початкової 

освіти ЕГ:  

 когнітивного компоненту: формування світогляду та цілісної 

наукової картини світу учнів за сферами життєдіяльності «Людина і 

природа», «Людина і культура», «Людина, наука і техніка», «Людина і 

суспільство», «Людина і Всесвіт»; 

  мотиваційного компоненту: позитивна емоційна спрямованість на 

позаурочну діяльність відповідно до особистих освітніх потреб 

життєдіяльності; 

 аксіологічного компоненту: створення морально-етичних ситуацій 

для вибору стилю поведінки відповідно до життєвих цінностей;  

  діяльнісного компоненту: формування досвіду поведінки в колективі, 

навичок спілкування; 

  рефлексивно-оцінного компоненту: формування педагогами навичок 

самооцінки учнями власних учинків.  

Важливе значення у процесі впровадження першої організаційно-

педагогічної умови з оптимізації формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності має розроблений і реалізований в 

ЕЗЗСО управлінський проект «Модернізація допрофільної підготовки та 
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профільного навчання учнів засобами компетентністного підходу та 

впровадження проектної діяльності», згідно з яким запроваджуються 

елективні курси за вибором і проекти в зміст позаурочної діяльності учнів 1-

11 класів. 

З метою реалізації зазначеного вище управлінського проекту 

педагогічними працівниками ЕЗЗСО впроваджуються для старшокласників 

елективні курси за вибором, представлені в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Використання елективних курсів у створенні освітнього 

середовища позаурочної діяльності учнів ЕЗ 

Навчальний 

рік 

Елективні курси за вибором  

2015-2016  10 клас – « Основи психології»; «Основи веб-дизайну» 

(автори Завадський І.О., Прокопенко Н.С.). 

11 клас – «Основи психології. Психологія спілкування» 

(автори Пономаренко Я.П., Бєлоусова Р. В.); 

«Моя кар’єра» (автор Стойкова В.Л.) 

2016-2017  10 клас – «Основи веб-дизайну» 

11 клас – «Ділова англійська мова»;  

«Ділова українська мова» (автор – Оперчук О.) 

 

Реалізація наступності і безперервності процесу формування життєвої 

компетентності на кожному ступені освіти засобами реалізації освітніх 

програм «Я-громадянин», «Вчимося спілкуватися», «Корисні звички», 

«Рівний-рівному», «Освіта для стійкого розвитку» поступово збагачує зміст 

та форми позаурочної діяльності учнів відповідно до їх вікових 

особливостей. 

З метою забезпечення цілісності процесу формування екологічної 

компетентності здобувачів ЕГ, ЕЗЗСО долучився до освітнього проекту 

О. Пометун «Освіта для стійкого розвитку в дії», запроваджений 
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благодійною організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (ВДП) та 

«Глобальний план дій» (ГПД), (Швеція) за підтримки фонду швецького 

уряду SIDA.  

Формування в учнів ЕГ ( перший - дев’ятий класи) під час відвідування 

курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку» екологічних навичок і 

стилю повсякденного життя, засвоєння нових моделей поведінки та дій, що 

відповідають потребам стійкого розвитку нашої країни і планети, 

здійснюється засобами організації пошуково-дослідницької діяльності, 

проведенням експериментів, виконанням практичних творчих завдань, 

участю в самостійних та групових проектах. Вивчення курсу за вибором 

«Уроки для стійкого розвитку» завершується темою «Стійкий розвиток – 

новий стиль мого життя», що спонукає учнів до усвідомлення особистого 

внеску у справу збереження ресурсів не лише для себе, своєї родини і 

громади, але й для наступних поколінь.  

Забезпечення безперервності та наступності формування діяльнісного 

компоненту життєвої компетентності учнів ЕГ на кожному ступені навчання 

здійснюється засобами реалізації цільової програми «Я обираю здоровий 

спосіб життя», участі у проекті «Школа проти СНІДу» та програм «Корисні 

звички», «Цікаво про корисне» та «Абетка харчування». 

Педагогічна система забезпечення наступності формування життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ реалізує виховні цілі і чітко визначені 

дії на кожному ступені освіти та прогнозує освітні результати формування 

життєвої компетентності. 

Формування діяльнісного компоненту життєвої компетентності учнів 

ЕГ на кожному ступені позаурочної діяльності здійснюється актуалізацією їх 

знань і життєвого досвіду, вмінням використовувати внутрішні засоби 

регуляції комунікативних дій, знань, умінь, навичок, ресурсів, 

конструктивного спілкування, необхідних для побудови ефективної 

міжособистісної взаємодії у конкретній ситуації.  
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З метою забезпечення безперервності та наступності процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників ЕГ у позаурочній 

діяльності засобами залучення зовнішніх освітніх ресурсів реалізується 

партнерство ЕЗЗСО із закладами вищої освіти міста, що оптимізує 

зазначений вище процес. Завдяки вивченню факультативного курсу 

«Психологія ділового спілкування та основи ділового етикету» в 

Чорноморському національному університеті ім. П. Могили старшокласники 

ЕГ оволодівають навичками конструктивного спілкування, отримують досвід 

взаємодії з іншими людьми. Викладачі факультативних занять ЧНУ 

формують у старшокласників ЕГ вміння творчо використовувати знання з 

психології ділового спілкування та етикету в нестандартних ситуаціях, 

творчо мислити, застосовувати отриману інформацію для індивідуального 

розвитку, самовдосконалюватись у вирішенні конфліктних ситуацій 

(Додаток М ).  

Однією із форм партнерської взаємодії з ЧНУ ім. Петра Могили є 

залучення старшокласників ЕГ до участі у «Socio-квестах»,  в конкурсах 

перекладачів англійської поезії та  соціальних проектів «Моє місто – моє 

майбутнє», що спонукає учнів до прояву власної життєвої позиції як 

мешканців міста щодо його розвитку.  

Слід відзначити, що форми позаурочної діяльності старшокласників ЕГ 

з використанням освітніх ресурсів ЗВО створюють оптимальні умови для 

отримання ними практичного досвіду спілкування з викладачами та 

студентами, вивчення особливостей професійної діяльності практичного 

психолога, що впливає на усвідомлення професійного вибору, прояву 

стійкого мотиву до самоосвіти. Позитивним результатом зазначеної форми 

партнерської співпраці ЕЗЗСО є щорічний вступ понад 30% випускників 

ЕЗЗСО до Чорноморського національного університету імені Петра Могили.  

Участь старшокласників ЕГ у психологічних тренінгах, які проводять 

викладачі кафедри загальної та вікової психології МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, є ефективним чинником формування у них навичок 
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планування свого майбутнього, визначення життєвої стратегії і життєвого 

проекту.  

Забезпечення усвідомленого вибору старшокласниками ЕГ майбутньої 

професії здійснюється завдяки проведенню круглого столу «Свідомий вибір 

професії – шлях до успішної самореалізації випускника школи» (2015р., 

2016р.), за участю батьків, адміністрації, педагогів ЕЗ, представників 

професорсько-викладацького складу Миколаївського національного 

аграрного університету, Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського, Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова, Миколаївської філії Київського національного 

університету культури і мистецтв, Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили, Херсонської державної морської академії.  

Освітня діяльність Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського, як члена науково-педагогічного кластера, забезпечує 

старшокласникам ЕГ можливість участі у професійних пробах практичного 

психолога під час проведення фестивалю психологічних практик «Стожари». 

Проведення викладачами кафедри загальної та вікової психології МНУ імені 

В. О. Сухомлинського калейдоскопу майстер-класів і тренінгових занять для 

старшокласників ЕГ передбачає їх ознайомлення із особливостями 

професійної діяльності практичного психолога і забезпечує свідомий вибір 

ними зазначеної професії.  

Оновлення змісту позаурочної діяльності старшокласників ЕГ на 

основі залучення освітніх ресурсів соціальних партнерів здійснюється 

засобами он-лайн діагностики професійних нахилів учнів в Центрі зайнятості 

населення Інгульського району міста, проведення зустрічей з батьками - 

представниками різних професій, ознайомлення з професійними 

досягненнями директора суднобудівного заводу М. Ганькевича та ректора 

МКУ, доктора наук М. Александрова (перегляд відеофільмів), знайомство з 

представниками різних професій під час екскурсій на підприємства, участі в 

ярмарках професій, зустрічах з випускниками школи « Мій шлях до успіху», 
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в міському конкурсі «Ерудити професій» та відвідуванні Днів відкритих 

дверей у різних типах закладів освіти міста. 

Таким чином, завдяки залученню освітніх ресурсів соціальних 

партнерів ЕЗЗСО задовольняються освітні потреби старшокласників в 

позаурочній діяльності, створюються оптимальні умови для розвитку їх 

пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей, життєвого і 

професійного самовизначення, готовності до вибору майбутньої професії.  

Забезпечення безперервності та наступності формування життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ у позаурочній діяльності здійснюється 

створенням художньо-естетичного середовища засобами партнерства з 

міськими закладами культури (молодіжним театром «Клас», міською 

філармонією, Державним Українським академічним театром, Російським 

драматичним театром, кінотеатром «Юність», музеями міста).  

Формування аксіологічного компоненту життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ у позаурочній діяльності проявляється у ціннісному 

ставленні до людського життя, толерантних взаємин у спілкуванні на основі 

активної участі у 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» надання допомоги учням, які 

прибули з окупованих територій, «Подаруй часточку доброти», «Поспішаймо 

до оселі ветерана», «Забуті могили», «День національного костюму та 

вишиванки», «Поспішай творити добро – добром воно озветься», «Лист 

пораненому.  

Отже, управлінське проектування внутрішніх та залучення зовнішніх 

освітніх ресурсів з метою забезпечення безперервності та наступності 

формування життєвої компетентності старшокласників ЕГ впливає на 

підвищення ефективності зазначеного процесу, що підтверджується їх 

особистісним розвитком, оновленням соціокультурного змісту їх діяльності, 

розвитком в ЕЗЗСО відкритого освітнього середовища, інтеграцією 
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комунікативного середовища, ефективною взаємодією соціокультурного, 

професійного, особистісного досвіду педагогів і учнів, співтворчістю і 

співпрацею всіх суб’єктів позаурочної діяльності. 

Важливо зазначити, що оновлення змісту позаурочної діяльності 

впливає на формування адаптивних, соціально-активних рис особистості 

старшокласника ЕГ з акцентом на її аксіологічний (ціннісний) потенціал: 

громадянську активність, почуття взаєморозуміння, дружби і співпраці, 

власної гідності, впевненості в собі, відповідальності за свій життєвий вибір. 

Активізація позаурочної діяльності старшокласників ЕГ здійснюється 

завдяки їх участі у позаурочних колективних творчих справах за 

тематичними періодами - місячниками: «Я – українець, Я– миколаївець», «Я і 

школа», «Я і суспільство», «Моє Я», «Я і мистецтво», «Я і Україна», «Я і 

Земля», «Я і родина».  

Слід зазначити, що старшокласники ЕГ проявляють сформованість 

життєвих ідеалів, цінностей, усвідомлену життєву позицію під час 

підготовки і проведення колективних творчих справ національно-

патріотичного змісту: Дня козацтва, Дня соборності України, Дня української 

писемності та мови, Дня рідної мови; фестивалю патріотичної пісні «Любіть 

Україну», зустрічей з військовослужбовцями в/ч 1836-Ж, учасниками із зони 

АТО; оформлення лото «Меморі» (до Дня незалежності України); учнівської 

конференції з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 

років; презентації проектів «Тої слави козацької повік не забудемо», «Герої 

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

Результатом сформованості аксіологічного компоненту життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ є ціннісне ставлення до героїчного 

минулого українського народу, національної культури, що підтверджує їх 

активну громадянську позицію під час участі у фестивалях патріотичної пісні 

«Любіть Україну», зібранні-реквіємі «Запали свічку пам’яті», присвяченому 

роковинам голодомору в Україні, у Всеукраїнській конференції «Мій рідний 

край, моя земля очима сучасників», міжрегіональному краєзнавчому конкурсі 
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«Єднаємося заради України», обласному краєзнавчому конкурсі «Музейна 

скарбниця Миколаївщини», у міських конкурсах «Сяйво доброти», 

фотоаматорів «Моя Україно» та «Батьківське слово».  

З метою формування діяльнісного компоненту життєвої 

компетентності старшокласники ЕГ залучаються до участі в англомовних 

семінарах (квітень 2016, 2017р.) молодіжної програми «Рractice CACTUS», 

яка спрямована на розвиток соціальної позиції української молоді, 

популяризацію громадської активності і волонтерства. Самореалізація 

старшокласників ЕГ завдяки активній участі у ділових іграх, підготовці та 

презентації соціальної реклами, розробці міні - проектів свідчить про 

сформованість у них умінь самостійно приймати рішення і нести 

відповідальність за результати своєї діяльності. Волонтерська діяльність 

старшокласників ЕГ з організації мовних таборів «English Express», «Green 

Hearts» для учнів 5-7 класів ЕЗЗСО розвиває їх організаційні здібності, 

вміння ставити конкретну мету, досягати її та здійснювати рефлексію свої 

дій. 

Формування когнітивного компоненту життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ успішно реалізується в науково-дослідницькій 

діяльності, що підтверджується результативністю участі в тестуванні 

кандидатів до територіального відділення МАН: із 23 учасників п’ять – 

переможці, три – взяли участь у міському етапі конкурсу-захисті наукових 

робіт з історії України, один – посів ІІІ місце та представив свою роботу на 

третьому етапі конкурсу. Результативність формування когнітивного 

компоненту життєвої компетентності старшокласників ЕГ підтверджується 

ефективністю їх самостійної пізнавальної позаурочної діяльності, як 

суб’єктів підвищення рівня теоретичних знань з різних галузей наук, 

інформаційної компетентності, навичок критичного мислення.  

Під час підготовки та проведення колективних творчих справ, 

фольклорних свят: «Нащадки козацької слави», «Різдвяний вертеп», «Люблю 

я пісню українську»; творчої майстерні «Барвиста писанка», конкурсу 
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знавців «Місто і люди», творчих і предметних тижнів, тематичних місячників 

(екологічного, превентивного), міського проекту «Бузька хвиля» – 

старшокласники ЕГ проявляють ціннісне ставлення до суспільства, 

державних і національних символів, рідної мови, культурної спадщини, 

народних традицій і звичаїв.  

Долучаючись до обговорення важливих проблем сучасності: 

«Сторінками Конвенції прав людини», «Права дитини в історичному 

контексті», «Право, обов’язок і відповідальність», «Молодь проти 

насильства», «Моральні основи сім’ї», «Відкриваємо скриньку добрих 

справ», «Чужого горя не буває», «Спілкуємося та діємо», «Добро 

починається з тебе», – старшокласники ЕГ під час годин спілкування в 

учнівському колективі проявляють чітко виражене ціннісне ставлення до 

життя, до себе, до оточуючих людей та навколишнього світу, проявляють 

уміння визначати свою роль у навколишньому світі, усвідомлюють свою 

діяльність і себе як її суб’єкта.  

Активне обговорення старшокласниками ЕГ проблем 

державотворення, міжетнічних відносин, правової культури з тем: «Моя 

держава – незалежна», «Символи моєї держави», «Я – українець», «Молодь – 

майбутнє моєї держави», «Видатні українці», – їх волонтерська діяльність, як 

членів шкільного клубу «Правознавець», формують у них громадянське 

мислення, суспільну свідомість, громадянські цінності. 

Свідоме ставлення до збереження власного здоров’я, як найважливішої 

цінності людини, що впливає на якість життя, розвиток навичок здорового 

способу життя формується у старшокласників ЕГ під час участі в соціальних 

проектах «Здоров’я скарб: легко втратити, важко зберегти», «Молодь – за, 

молодь – проти!», тренінгах з профілактики ВІЛ/СНІДу, у КТС 

«Олімпійський тиждень», у соціальних акціях «Червона стрічка» до дня 

порозуміння з ВІЛ - інфікованими, у фестивалях «Молодь обирає здоровий 

спосіб життя» (Додаток Н).  
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Таким чином, варіативність організаційних форм позаурочної 

діяльності старшокласників ЕГ, добровільний вибір ними необхідних 

освітніх ресурсів відповідно до їх інтересів, здібностей забезпечує реалізацію 

їх індивідуальних освітніх траєкторій, результатом яких є сформованість 

компонентів життєвої компетентності. 

Реалізація другої організаційно-педагогічної умови: упровадження 

педагогами акмеологічного підходу у позаурочну роботу зі 

старшокласниками, – є забезпеченням їх психологічного особистісного 

розвитку, що передбачає створення системи взаємопов’язаних активних 

форм групової взаємодії і мотивацій до пізнання навколишнього світу, 

самопізнання, саморозвитку, самореалізації і формування ціннісних 

орієнтацій особистості. 

Відкриття студії мультимедійних проектів шкільним науковим 

товариством «Ерудит» забезпечує ситуацію успіху і самореалізацію 

старшокласників ЕГ у позаурочній діяльності на основі вдосконалення 

пошуково-дослідницьких навичок під час розробки і презентації 

інформаційних, практико-орієнтовних проектів, які узагальнено в таблиці 

3.2. 

Таблиця 3.2 

Творчі проекти, розроблені в ЕЗЗСО протягом 2015-2017 рр. 

Навчальний 

предмет 
Назва проекту 

Українська 

література 

«Літературні угрупування сьогодення» 

«Творчість М. Матіос» 
«Найновіша підлітково-дитяча література» 
«Сучасні українські поети» 

Історія України. 

Всесвітня історія 

«Історія козацтва» (цикл проектів) 
«Петро Соломатін – видатний краєзнавець» 
«А.І.Куїнджи», «В.І.Вернадський», «Сімон 

Петлюра» 
«Образотворче мистецтво ХІХ ст.» (цикл проектів) 
«Ярослав Мудрий» 
«Масонство» 
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Продовження табл. 3.2 

Українська 

література 

«Літературні угрупування сьогодення» 

«Творчість М.Матіос» 

«Найновіша підлітково-дитяча література» 

«Сучасні українські поети» 

Історія України. 

Всесвітня історія 

«Історія козацтва» (цикл проектів) 

«Петро Соломатін – видатний краєзнавець» 

Світова література «Мистецтво Еллади. Скульптура» (цикл проектів) 

«Пошуки сенсу життя героями Толстого»  

(цикл проектів 

«Деградація Доріана Грея «(за О.Уайльдом) 

«Голдінг «Володар мух» 

«.Г.Маркес «Стариган із крилами» 

«Володар думок Паоло Коельо» 

«Драматургія Е.Йонеско» 

«Слово Олександра Солженіцина» 

«Італо Кальвіно» 

«Макс Фріш» 

«Райнер Марія Рільке» 

«Сергій Єсенін» 

Основи економіки «Вирішення світовою спільнотою екологічних 

проблем» 

«Видатні вчені України» 

Технології «Моя майбутня професія» 

Художня культура «Музеї світу» (цикл проектів) 

«Світові релігії» (цикл проектів)  

 

Активна участь старшокласників ЕГ у міжнародних, усеукраїнських 

конкурсах і програмах впливає на розвиток когнітивного компоненту 

життєвої компетентності, що підтверджується високим рівнем їх 
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пізнавальних інтересів, реалізацією здібностей, сприйняттям ними знань як 

особистої цінності ( табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Динаміка залучення старшокласників ЕГ до участі в 

інтелектуальних конкурсах і програмах 

Назва конкурсу 

2015-2016 

н. р. 

(n учнів) 

2016-2017 

н. р. 

(n учнів) 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»  33 35 

Всеукраїнський конкурс з суспільствознавства 

«Кришталева сова» 
26 27 

Всеукраїнський конкурс з англійської мови 

«Гринвіч» 
29 30 

Міжнародний природничий інтерактивний 

конкурс «Колосок (осінній) 
62 63 

Міжнародний природничий інтерактивний 

конкурс «Колосок (весняний) 
38 54 

Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник» 30 38 

«Геліантус» 46 47 

Програма обміну для старшокласників «Flex» 11 13 

Міжнародний учнівський конкурс юних 

істориків «Лелека» 
12 28 

Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. 

Шевченка 

14 16 

Міжнародний конкурс з інформатики «Бобер» 16 21 

Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» 19 23 

12 конкурсів 336 395 

 

http://www.kangaroo.com.ua/
http://www.kangaroo.com.ua/
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Слід зазначити, що однією з форм позаурочної діяльності, що 

забезпечує формування лідерських якостей старшокласників ЕГ, їх активної 

життєвої та громадянської позиції на основі взаєморозуміння, творчої 

співпраці є громадська діяльність в органах учнівського самоврядування. 

Протягом формувального етапу педагогічного експерименту конструктивно 

змінюються акценти в оновленні змісту і форм діяльності зазначеного вище 

органу самоврядування завдяки активній ініціативі старшокласників ЕГ, 

зокрема:  

 подолання формалізму в діяльності та підвищення статусу в 

учнівському та педагогічному колективах;  

 демократизація діяльності учнівського самоврядування (вибори 

членів шкільного учнівського самоврядування на загальношкільній 

учнівській конференції з презентацією передвиборчих програм кандидатів, 

запровадження звітування про діяльність, колегіальне прийняття рішень);  

 співпраця з громадськими організаціями у реалізації соціальних 

проектів та акцій;  

 зміна лідерів учнівського самоврядування для отримання досвіду 

громадської діяльності та організаторських навичок. 

 організація навчання членів учнівського самоврядування в школі 

«Лідер».  

Завдяки навчанню в школі «Лідер» (Додаток Р) та проведенню 

інноваційних інтерактивних форм позаурочної діяльності ( коучингів, 

квестів, тренінгів, ділових ігор, проектів) старшокласники ЕГ отримують 

досвід спільної діяльності і міжособистісних взаємин, які формують 

необхідні навички соціальної взаємодії, уміння дотримуватись колективної 

дисципліни і в той же час відстоювати свої права, співвідносити особисті 

інтереси з громадськими, усвідомлювати групову приналежність, 

солідарність, необхідність товариської взаємодопомоги. 

Учнівське самоврядування як підсистема державно-громадського 

управління ЕЗЗСО, виконуючи функції управління учнівськими 
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колективами, створює умови для самореалізації старшокласників ЕГ, формує 

діяльнісний компонент життєвої компетентності засобами участі у соціально 

активній діяльності (Додатки К, М). Старшокласники ЕГ – члени органів 

учнівського самоврядування, отримують такі навички організаторської 

діяльності: співуправління, прогнозування, планування, аналізу, координації 

дій, рефлексії. Діяльність старшокласників ЕГ в органах учнівського 

самоврядування дає педагогічні результати: реалізацію їх права на участь в 

управлінні ЗЗСО, зростання підтримки громадськості у вирішені проблем, 

пов’язаних із залученням старшокласників до участі в житті громади та в 

спільних соціальних акціях і проектах.  

Результатом оновлення змісту діяльності учнівського самоврядування 

ЕЗЗСО є процес демократизації життя учнів, створення позитивної, 

доброзичливої атмосфери в ЕЗЗСО, зацікавленості старшокласників ЕГ у 

громадській діяльності.  

У результаті педагогічного спостереження за змінами у виборі видів 

позаурочної діяльності старшокласників ЕГ, в яких виявили бажання брати 

участь члени учнівського самоврядування, з’ясовано, що дозвіллєва (участь у 

розважальних програмах, конкурсах, дискотеках) змінюється на соціальну 

діяльність, зокрема на участь у соціальних проектах і доброчинних акціях. 

Встановлено, що відбуваються позитивні зміни у діяльності органів 

учнівського самоврядування: старшокласники ЕГ проявляють ініціативу в 

плануванні та організації позаурочної діяльності в школі, зацікавленість у 

задоволенні власних освітніх потреб та самореалізації своїх можливостей і 

бажань. 

Отже, участь старшокласників ЕГ в діяльності органів учнівського 

самоврядування забезпечує формування діяльнісного компоненту їх життєвої 

компетентності завдяки входженню в доросле життя і отримання соціального 

досвіду, комунікації з різними соціальними групами та прояву 

організаторських здібностей, ініціативи, вміння не втрачати самовладання в 

нестандартних і критичних життєвих ситуаціях.  
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Педагогічний аналіз позаурочної діяльності старшокласників ЕГ у 

процесі впровадження організаційно-педагогічних умов формування 

життєвої компетентності на формувальному етапі дослідно-

експериментальної роботи дає підстави зробити наступний висновок: зміст 

позаурочної діяльності впливає на оптимізацію процесу формування 

показників компонентів життєвої компетентності: підвищується мотивація 

учнів до самопізнання, спілкування в групі ровесників, самореалізації в 

особистісній, професійній та соціальній сферах життєдіяльності; прояву 

індивідуальності в умовах групової діяльності, взаємодії під час командної 

співпраці, розширення спілкування; реалізації власних ініціатив, набуття 

соціального досвіду, життєтворчих навичок: здійснення свідомого життєвого 

вибору та прийняття відповідальних рішень, розв’язання суспільно значущих 

і особистісних життєвих проблем ( табл. 3.4 ). 

Таблиця 3.4 

Стан залучення старшокласників ЕГ до позаурочної діяльності на 

формувальному етапі експерименту в 2016-2017 навчальному році 

 

Клас 9а 9б 10 11а 11б Разом % 

Кількість учнів у класі 30 30 30 30 30 150  
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Вокальний ансамбль   3 3 3 9 6 

Духовний оркестр 5 10  1  2 1,3 

Музична студія 2  4 1 3 10 6,7 

Шкільний театр 2 7 3 1 2 15 10 

Моделювання м’якої 

іграшки 
 2    2 1,3 

Клуб сучасного танцю 4  2 3 4 13 8,7 

Клуб спортивного 

танцю 
 4 2 5 4 15 10 

Ансамбль народного 

танцю 
   5  5 3,3 

Декоративно-
прикладного мистецтва 

4 4  4 4 16 10,7 
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Продовження таблиці 3.4 

 

Н
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о
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Клуб фотолюбителів 1   3 2 6 4 
Шкільне телебачення 2 2  3 3 10 6,7 
Художнє 

конструювання 
  2   2 1,3 

К
р

ає
 

н
ав

ч
и

й
  Історико- краєзнавчий 3  2   5 3,3 

Туристично-
краєзнавчий 

2  2   4 2,7 

Ф
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у
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ьт
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н

о
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о
р

ти
в
н

и
й

 -
 

Футбол  1 2 4 5 12 8 

Волейбол   4 3 5 12 8 
Бейсбольний клуб 8 7 5 1 3 24 16 

Баскетбол   3 4  7 4,7 
Боротьба, дзюдо, карате 4  3 4 5 16 10,7 

Клуб «Олімп» 2 4  2 5 13 8,7 

 

С
о

ц
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л
ьн

и
й

 Клуб «Юний психолог» 3  4 3 5 15 10 

Клуб «Правознавець» 4 2 4 3 7 20 13,3 
Учнівське 

самоврядування 
2 2 4 3 4 15 10 

Соціальні проекти 15 25 10 10 15 75 50 
Варіативна 

складова 

навчального 

плану 

Факультативи 18 17 25 27 16 103 68,7 

Профільні курси за 

вибором 
  25 27 21 73 48,7 

Загальна кількість участі в діяльності 101 95 162 202 158 718  
Коефіцієнт участі 3,4 3,2 5,4 6,7 5,3 4,8  

 

Створення ситуації успіху для старшокласників ЕГ у позаурочній 

діяльності спортивного напряму забезпечується активною діяльністю клубу 

«Олімп», участю у проведенні Днів здоров’я, змагань з футболу і легкої 

атлетики «Козацький гарт», «Олімпійське лелеченя», «Ну-мо, хлопці». 

Важливим спортивним досягненням старшокласників ЕГ є участь 

бейсбольних команд (дівчат та юнаків) у чемпіонатах України серед дівчат 

«indoor softball», серед шкіл «T – BALL», «U – 16», Вищої Ліги; у 

європейських чемпіонатах «PONY LEAGUE» ( Чехія, Прага), «Softba» та у 
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міжнародних турнірах: імені американської бейсбольної зірки Бена Зобриста, 

турнірі під патронатом Міністерства спорту Польщі.  

Метою створення бейсбольних команд в ЕЗЗСО спільно зі спортивною 

школою «Комунарівець» є розширення комунікативного простору учнів 

засобами контактів з американськими та європейськими спортивними 

школами, які ініціюють співпрацю, відкриття відпочинкових літніх 

бейсбольних таборів в Америці та Європі, обмін спортивним досвідом. 

Таким чином, упровадження другої організаційно-педагогічної умови 

формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності дає підстави стверджувати, що акмеологічний простір є 

визначальним у впливовості педагога на розкриття внутрішнього потенціалу 

особистості учня, його здібностей, досягнення високого рівня розвитку та 

самореалізації.  

Мова йде про те, що ЕЗЗСО створює таку модель «акме» для 

старшокласників ЕГ, критерієм якої є процес їх інтенсивного зростання та 

розвитку на основі сформованої акмеологічної позиції, що характеризує 

здатність особистості прогнозувати і проектувати своє життя, самостійно 

шукати нові способи вирішення проблем, мати власну точку зору, бути 

дизайнером своєї життєдіяльності. 

Упровадження третьої організаційно-педагогічної умови формування 

життєвої компетентності старшокласників – оптимізація змістової та 

процесуальної складових позаурочної діяльності старшокласників на основі 

впровадження педагогами праксеологічного підходу, реалізується завдяки 

вирішенню науково-методичної проблеми «Використання інноваційних 

інтерактивних форм методичної роботи», запровадженню діяльності 

науково-педагогічного кластеру, нової організаційної форми педагогічної 

співпраці із ЗВО міста, що створює умови для варіативності форм 

професійної діяльності, підвищення їх професійної компетентності. 

Формування праксеологічної компетентності педагогічних працівників 

ЕЗЗСО щодо вдосконалення процесу формування життєвої компетентності у 
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позаурочній діяльності старшокласників забезпечується проведенням 

наступних методичних заходів:  

 обговоренням педагогічних проблем щодо шляхів підвищення 

ефективності процесу формування життєвої компетентності старшокласників 

у позаурочній діяльності, його сприйняття як системи з усіма його зв’язками, 

виявлення психологічних і педагогічних закономірностей щодо забезпечення 

успішної реалізації на засіданнях педагогічної та науково-методичної рад, під 

час проведення теоретичних семінарів, методичних оперативок і методичних 

студій: «Життєва компетентність випускника школи як індикатор якості 

освіти», «Засоби формування готовності учнів базової та старшої школи до 

самостійної пізнавальної, творчої та інноваційної діяльності з метою 

забезпечення умов для успішного самовизначення учнів», «Педагогічне 

забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учнів школи засобами 

організації самоосвітньої діяльності учнів і додаткової освіти», 

«Аксіологічний та компетентнісний підходи до формування навичок 

здорового способу життя учнів», «Формування загальнокультурної 

компетентності учнів», «Учнівське самоврядування в школі як засіб 

формування соціальної активності та громадянської свідомості школярів», 

«Психолого-педагогічні аспекти впровадження педагогічної технології 

«Педагогіка співробітництва»; 

 забезпеченням психолого-педагогічного супроводу процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників під час проведення 

психолого-педагогічних семінарів: «Проблеми формування 

профорієнтаційної сфери старшокласників», «Ключові та предметні 

компетентності успішної соціалізації учнів», « Психологічні та вікові 

особливості юнацького віку», «Психологічні аспекти процесу формування 

життєвої компетентності старшокласників»; 

 проведенням психолого-педагогічних тренінгів, майстер-класів, 

педагогічних практикумів з використанням різноманітних інтерактивних 

форм: коучинг, метод «Кейс», методичний аукціон, ярмарок ідей, 
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методичний меседж, «відкритий мікрофон». 

На формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи 

запроваджено інноваційний вид партнерства – науково-педагогічний кластер, 

який забезпечує підвищення професійної компетентності педагогів з 

реалізації праксеологічного підходу до організації позаурочної діяльності 

старшокласників завдяки науково обґрунтованому супроводу технологічного 

забезпечення процесу формування їх життєвої компетентності.  

Упроваджений кластерний підхід в ЕЗЗЗО забезпечує формування 

нового педагогічного мислення в контексті здійснення освітнього процесу в 

старшій школі, колективну науково-педагогічну співтворчість, яка впливає 

на підвищення методичного рівня педагогів з формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. Зазначена вище 

діяльність активно здійснюється кафедрою загальної та вікової психології 

МНУ імені В. О. Сухомлинського, викладачі якої проводять психологічні 

тренінги з педагогами з метою вдосконалення їх професійних дій щодо 

впровадження індивідуального підходу у процес позаурочної діяльності 

старшокласників, оволодіння основами стресостійкості, формування в учнів 

уміння адекватної поведінки в різних життєвих ситуаціях, конструктивного 

розв’язання конфліктів, тощо.  

Таким чином, організація діяльності науково-педагогічного кластеру на 

базі ЕЗЗСО засобами оновлення змістової та процесуальної складових 

педагогічної діяльності є прикладом ефективної організаційної форми 

об’єднання партнерів, мотивованих до педагогічної співпраці у вирішенні 

проблеми підвищення ефективності процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. 

На формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи 

встановлено підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників ЕЗЗСО з методики формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності на основі праксеологічного 

підходу – підвищення рівня технологічних умінь з впровадження особисто - 
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орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів; забезпечення 

продуктивності зазначеного процесу засобами застосування диференціації та 

індивідуалізації виховної дії (врахування інтересів учнів, їх індивідуальних 

здібностей, рівня особистого розвитку); створення ситуації успіху для 

кожного старшокласника; дотримання демократичного стилю спілкування, що 

значно оптимізує самореалізацію учнів, реалізацію навичок конструктивного 

спілкування та партнерської взаємодії; упровадження сучасних 

інтерактивних методів та форм з урахуванням психологічних особливостей 

юнацького віку, про що свідчить якість проведення позаурочних заходів 

(Додаток С). 

Узагальнюючи результати впровадження третьої організаційно-

педагогічної умови, зазначимо, що реалізація позаурочної діяльності 

старшокласників в практиці роботи ЕЗЗСО як сукупності педагогічних 

процедур, операцій і прийомів складає цілісну дидактичну систему, що 

сприяє ефективності процесу формування їх життєвої компетентності на 

основі організаційно-методичного супроводу позаурочної діяльності, який 

забезпечує: 

 розвиток у старшокласників ЕГ умінь здійснювати вибір методів 

вирішення соціальних ситуацій, адекватних їх віковим, індивідуальним 

особливостям й аксіологічним орієнтаціям поведінки в освітньому 

середовищі;  

 конструктивну соціально-культурну спрямованість, що формує у 

старшокласників проективні вміння з урахуванням розвитку їх креативних 

здібностей, міжкультурної взаємодії в освітньому середовищі закладу; 

 мотиваційно-ціннісну орієнтацію, що виникає на основі стійкого 

інтересу і мотивації до самовдосконалення та самореалізації.  

Таким чином, продуктивність позаурочної діяльності старшокласників 

ЕГ є результатом підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників з методики формування життєвої компетентності на основі 

праксеологічного підходу.  
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На основі функціонального підходу до процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності конкретизовано у 

змісті організаційно-педагогічних умов такі організаційні умови:  

 управлінські – забезпечення нормативної основи змісту організації 

позаурочної діяльності старшокласників (розробка навчальних планів, планів 

виховної роботи школи, планів виховної роботи класних керівників, програм 

факультативних занять та курсів за вибором, тематичних управлінських 

проектів), налагодження контактів з різноманітними соціальними 

партнерами, планування різноманітних способів педагогічної взаємодії між 

різними суб’єктами освітнього середовища (з учнями, з батьками, колегами-

вчителями, з адміністрацією); 

 матеріально-технічні – забезпечення технічними засобами, Інтернет-

ресурсами, навчально-методичними посібниками, навчально- методичною 

літературою;  

 кадрові – забезпечення суб’єктно-діяльнісної основи організації 

процесу формування життєвої компетентності: комплектування професійно 

компетентними педагогічними працівниками, організація методичної роботи 

з підвищення рівня професійного рівня з формування життєвої 

компетентності старшокласників, упровадження науково-педагогічного 

партнерства із міськими закладами освіти, проведення педагогічних 

консиліумів, спільних нарад, круглих столів.  

Педагогічний аспект організаційно-педагогічних умов формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності 

виокремлюється у забезпеченні педагогами наступності у підходах, змісті і 

методах формування життєвої компетентності старшокласника, задіянні 

максимальної кількості ресурсів його особистості на основі врахування 

індивідуальних особливостей, оптимізації психолого-педагогічної підтримки 

для досягнення успіху: формування в учнів постійної внутрішньої потреби в 

реалізації власної життєвої мети, професійної орієнтації діяльності учнів, 
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формування готовності до свідомого соціального вибору й професійного 

самовизначення, забезпечення соціалізації та адаптації особистості. 

Особливістю організаційних і педагогічних умов формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності є цілеспрямоване 

їх створення, що дає можливість конституювати систему формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності і 

змістовно наповнювати її компоненти. 

Таким чином, упровадження розроблених та теоретично обґрунтованих 

організаційно-педагогічних умов на формувальному етапі дослідно-

експериментальної роботи дає підстави зробити висновок, що вони створили 

оптимальні обставини педагогічної взаємодії суб’єктів цілісного процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників ЕГ у позаурочній 

діяльності на основі цілеспрямовано сконструйованих можливостей 

контенту, форм, методів. Упровадження організаційно-педагогічних умов 

формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності дає підстави виокремити такі тенденції зазначеного процесу: 

 В основі конструювання педагогами технологій формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності є 

принципи активної взаємодії, стимулювання саморозвитку й оновлення 

освітнього середовища. 

 У процесі взаємодії із зовнішнім середовищем змінюється 

внутрішня сутність старшокласника, формуються нові взаємини, що, у свою 

чергу, зумовлюють отримання ним нового соціального досвіду. 

 Набуття старшокласниками соціального досвіду, вміння жити в 

суспільстві відбувається засобами їх активного залучення до інтерактивних 

форм позаурочної діяльності на основі діалогу та співпраці.  

 В умовах колективної взаємодії старшокласниками засвоюються 

норми соціального співжиття, культура спілкування, формується соціальний 

досвід.  
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 Вибір старшокласниками видів позаурочної діяльності 

грунтується на оптимальному поєднанні суб’єктивного досвіду і соціального 

способу поведінки.  

 Акцент у позаурочній діяльності робиться на набутті 

старшокласниками досвіду колективної взаємодії та формуванні ціннісних 

орієнтацій. 

 Підвищення рівня професійної компетентності педагогів з 

методики формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності безпосередньо впливає на оптимізацію зазначеного 

процесу. 

 

 

3.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

 

Методика проведення діагностики на формувальному етапі 

експерименту є ідентичною констатувальному етапу, що дає можливість 

об’єктивно простежити динаміку змін мотиваційного, аксіологічного, 

когнітивного, діяльнісного, рефлексивно-оцінного критеріїв сформованості 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності на основі 

порівняльного аналізу кількісних результатів.  

Повторне вивчення показників мотиваційного критерію сформованості 

життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ (інтерес до життя, 

осмисленість життєвої перспективи, професійне самовизначення) на 

формувальному етапі експерименту за першою шкалою «Цілі у житті» 

методики «Сенсожиттєві орієнтації» показує, що 51,1 % старшокласників ЕГ 

та 16, 2% КГ усвідомлюють сенсожиттєві цінності, визначають власні 

перспективи свого життя, його мету і «можуть назвати себе цілеспрямованою 

людиною», «вважають, що їм вдалося знайти покликання і цікаві цілі в 

житті», «життя видається цілком осмисленим і цілеспрямованим». 
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Аналіз результатів діагностики за шкалою «Процес життя або інтерес 

та емоційна насиченість життя» свідчить про те, що старшокласники як ЕГ, 

так і КГ (48,9% та відповідно 23,8%) об’єктивно ставляться до своєї 

життєдіяльності, вважаючи своє «життя завжди хвилюючим і 

захоплюючим», «цікавим», «наповненим змістом», «емоційно насиченим» та 

висловлюють задоволення ним. 

На основі обчислення результатів діагностики встановлено, що 

старшокласники з високим рівнем уявлень про життя набрали від 40-60 балів, 

із середнім рівнем – від 20-39 балів, із низьким – від 0 до 19 балів (табл. 3.5 

та рис. 3.4). 

Таблиця 3.5 

Сформованість уявлень старшокласників про життя на кінець 

експерименту (у %) 

Показники Високий Середній Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Осмисленість цілей 51,1 16,2 33,3 43,9 25,6 38,9 

Інтерес до життя 48,9 23,8 42,5 35,1 8,6 41,1 

 

 

Рис. 3.4 Сформованість уявлень старшокласників про життя на кінець 

експерименту (у %) 
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З метою дослідження показників мотиваційного критерію 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ на кінець 

дослідно-експериментальної роботи повторно проведено діагностику за 

тестом «Усвідомленість життєвих цілей», результати якого дають підстави 

стверджувати: 53,9% старшокласників ЕГ та 29,9 % КГ «мають різнобічні 

інтереси», чітке уявлення про те, «як жити цікаво», мають певну мету в 

житті, до якої йдуть «досить рішуче», що доводить усвідомлення життєвих 

цілей, способів використання вільного часу і допомагає вибрати напрям 

подальшого самовдосконалення особистості; 13,3 % (ЕГ) та 17,3 % (КГ) 

«віддають перевагу розвагам у свій вільний час і проводять його марно для 

життя» і не усвідомлюють життєві цілі. Результати діагностики представлені 

в табл.3.6 та на рис. 3.5. 

Таблиця 3.6  

Порівняння результатів діагностики старшокласників за 

методикою «Усвідомленість життєвих цілей» (автор Є. Карапешта) 

 

Експерементальна  

Група 

Контрольна  

Група 

Констатувальний 

етап 

Формувальний 

етап 

Констатувальний 

етап 

Формувальний 

етап 

22,1 53,9 23,5 29,9 

23,5 13,4 24,4 22,5 

9,3 6,1 9,6 8,7 

19,8 13,3 18,2 17,3 

25,3 13,3 24,3 21,6 
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Рис. 3.5 Порівняння результатів діагностики старшокласників за 

методикою «Усвідомленість життєвих цілей» 

 

У результаті повторної діагностики старшокласників ЕГ та КГ на 

формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи щодо 

сформованості професійних намірів з’ясовано, що позитивна динаміка 

прослідковується в ЕГ (табл.3.7 та рис. 3.6).  

Таблиця 3.7 

Порівняльна таблиця діагностики професійних намірів 

старшокласників на початок та кінець дослідно-експериментальної 

роботи ( у %) 

Рівень професійних намірів 

старшокласників 

ЕГ КГ 

Конст. 
етап 

Форм. 
Етап 

Конст. 
етап 

Форм. 
Етап 

Професійні наміри виражені на 

середньому рівні 
22,4 55,2 23,1 38,3 

Професійні наміри виражені слабо 56,3 34,7 55,8 43,5 

Професійна наміри взагалі не 

виражені  
21,3 10,1 21,1 18,2 
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Рис. 3.6 Порівняльна таблиця діагностики самооцінки професійних 

намірів старшокласників на початок і кінець  

дослідно-експериментальної роботи 

 

Якісний аналіз результатів діагностики показує, що збільшилась на 

33,2 % кількість старшокласників ЕГ і на 15,2 % КГ, у яких професійні 

наміри виражені на середньому рівні, що свідчить про визначення ними 

життєвих планів щодо обрання майбутньої професії та оцінку своєї 

готовності до неї; зменшилась на 11,2 % кількість старшокласників ЕГ та на 

2,9 % – КГ, які не мають взагалі виражених професійних намірів.  

Таким чином, дослідження сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за мотиваційним критерієм дає підстави стверджувати, що у 

порівнянні з констатувальним етапом експерименту прослідковується 

позитивна динаміка щодо підвищення його рівня в ЕГ: високий рівень – на 

19,2 %, середній – на 18,3 % та негативна– на 21,0 %, за показниками 

низького рівня. Результати діагностики старшокласників КГ свідчать також 

про позитивну динаміку високого та середнього рівнів та негативну – 

низького рівня, однак вони менш значущі у порівнянні з ЕГ ( табл. 3.8 

рис. 3.7). 
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Таблиця 3.8  

Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за мотиваційним критерієм на кінець експерименту 

(у%) 
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Рис. 3.7 Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за мотиваційним критерієм на кінець експерименту  

(у %) 
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Порівняння показників аксіологічного критерію сформованості 

життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ на формувальному етапі 

експерименту щодо цінності професійної самореалізації дають підстави 

стверджувати наступне: збільшилась кількість учнів, які віддають перевагу за 

рейтингом: «активному діяльному життю» – ( ЕГ з 14,4% до 21,5%; КГ з 

14,3% до 16,5%); «продуктивному життю» – ( ЕГ з 13,4% до 17,1%; КГ з 

13,4% до 15,1%), «максимально повному використанню своїх можливостей, 

сил та здібностей»; «цікавій роботі» – ( ЕГ з 13,4% до 16,3%; КГ з 13,4% до 

14,2%); «розвитку» – ( ЕГ з 12,1% до 15,3%) (роботі над собою, постійному 

фізичному і духовному вдосконаленню) за рахунок зниження рейтингу 

наступних цінностей: «матеріально забезпечене життя», «суспільне 

визнання», «творчість», що підтверджує більш значущу позитивну динаміку 

в експериментальній групі. Пріоритетними цінностями особистого життя, на 

відміну від результатів констатувального етапу дослідно-експериментальної 

роботи, старшокласники ЕГ визнають «любов», «щасливе сімейне життя», 

КГ – «наявність хороших і вірних друзів» і «щасливе сімейне життя» 

(табл.3.9 та рис. 3.8). 

Таблиця 3.9  

Порівняння результатів діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників  за аксіологічним критерієм на кінець 

експерименту ( у %) 

Цінності професійної самореалізації й 

особистого життя 
ЕГ КГ 

П К П К 

Цінності професійної самореалізації 
Активне діяльне життя (повнота та емоційна 

насиченість життя)  
14, 5 21,5 14,3 16,5 

Цікава робота 13,4 16,3 13,1 14,2 
Суспільне визнання (повага оточуючих, 

колективу, товаришів )  
10,3 8,1 10,7 12,2 

Продуктивне життя (максимально повне 

використання своїх можливостей, сил і 

здібностей) 

13,4 17,1 13,4 15,1 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88
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Продовження табл. 3.9 

Розвиток (робота над собою, постійне фізичне і 

духовне вдосконалення)  

12,1 15,3 12,5 12,2 

Матеріально забезпечене життя (відсутність 

матеріальних труднощів)  

26,2 14,6 24,8 20,3 

Творчість (можливість творчої діяльності) 10,1 9,1 10,2 9,5 

Любов (духовна і фізична близькість з коханою 

людиною)  

15,7 29,2 16,1 17,3 

Наявність хороших і вірних друзів  30,3 21,1 30,6 30,3 

Свобода (самостійність, незалежність у 

судженнях і вчинках)  

16,4 11,2 15,7 16,4 

Щасливе сімейне життя 17,1 26,1 17,4 19,5 

Розваги (приємне, необтяжливе проведення 

часу, відсутність обов’язків) 

20,5 12,4 20,2 16,5 

 

 

 

Рис. 3.8 Порівняння результатів діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за аксіологічним критерієм  на кінець 

експерименту ( у %). Цінності професійної самореалізації. 

 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
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Рис. 3.9 Порівняння результатів діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників за аксіологічним критерієм  на кінець 

експерименту ( у %). Цінності особистого життя. 

 

Узагальнення результатів діагностики показників аксіологічного 

критерію сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ 

свідчить про те, що у порівнянні з констатувальним етапом прослідковується 

позитивна динаміка щодо підвищення високого та середнього рівнів в ЕГ (на 

19,1 % та відповідно на 2,0 %) та негативна динаміка за показниками 

низького рівня – на 20,1 %. Позитивна динаміка високого та середнього 

рівнів сформованості життєвої компетентності за аксіологічним критерієм 

також прослідковується в КГ, однак вона в межах від 0,9 % до 5,6%, що є 

менш значущим результатом у порівнянні з ЕГ (табл. 3.10 та рис.3.10). 
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Таблиця 3.10  

Порівняння сформованості життєвої компетентності старшокласників за 

аксіологічним критерієм на кінець експерименту 

К
р

и
т
ер

ій
 

сф
о

р
м

о
в

а
н

о
ст

і 

ж
и

т
т
єв

о
ї 

к
о

м
п

ет
ен

т
н

о
ст

і 
Рівні сформованості життєвої компетентності старшокласників 

Експериментальна 
група (n=150) 

Контрольна група(n=150) 

В С Н В С Н 

П
о
ч

ат
о

к
 

К
ін

ец
ь 

П
о
ч

ат
о

к
 

К
ін

ец
ь 

П
о
ч

ат
о

к
 

К
ін

ец
ь 

П
о
ч

ат
о

к
 

К
ін

ец
ь 

П
о
ч

ат
о

к
 

К
ін

ец
ь 

П
о
ч

ат
о

к
 

К
ін

ец
ь 

А
к

сі
о
л

о
гі

ч
н

и
й

 

28
,1

 

47
,2

 

26
,3

 

28
,3

 

45
,6

 

25
,5

 

26
,7

 

28
,0

 

27
,1

 

32
,7

 

46
,2

 

39
,3

 

 

 

Рис. 3.10 Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за аксіологічним критерієм на кінець експерименту (у %) 
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Важливим результатом дослідження є підвищення рівня сформованості 

життєвої компетентності старшокласників ЕГ за когнітивим критерієм, 

підтвердженням якого є результативність участі учнів у міжнародних та 

всеукраїнських інтелектуальних конкурсах. Порівняльний аналіз показників 

участі старшокласників ЕГ в інтелектуальних конкурсах на формувальному 

етапі свідчить про позитивну динаміку – на 59 учнів. Важливим показником 

когнітивного критерію сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ на кінець експерименту є результати вступу випускників 

ЕГ до ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації, що в порівнянні з констатувальним 

етапом мають позитивну динаміку і складають 21% (табл. 3.11 та рис. 3.11). 
 

Таблиця 3.11 

Працевлаштування випускників 11-х класів ЕГ протягом 2015-2017рр 

Типи навчальних закладів 

Всього 

випускників 
11-х класів 

ВНЗ ІІІ-ІV 

рівня 

акредитації 

ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації 
ПТНЗ Виїхали на 

навчання за 

кордон 
2015-2016 (30) 72% 16% 6% 6% 

2016-2017 (30) 93% 3% 1% 3% 

 

 

Рис. 3.11 Працевлаштування випускників 11-х класів ЕГ протягом 

2015-2017рр. 
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З метою підтвердження показників когнітивного критерію 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та відповідно 

до розробленої в підрозділі 2.2 системи оцінки результативності позаурочної 

діяльності на формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи 

здійснено узагальнення індивідуальних та колективних досягнень учнів у 

позаурочній діяльності. 

На кінець педагогічного експерименту обчислено коефіцієнт залучення 

старшокласників ЕГ до різних напрямів позаурочної діяльності за формулою: 

Ку – коефіцієнт участі, N – загальна кількість участей старшокласників у 

позаурочній діяльності за вісьма напрямами, n- кількість учнів ЕГ. 

Результат обчислення Ку = 718/150 дає підстави стверджувати, що 

коефіцієнт залучення старшокласників ЕГ до позаурочної діяльності 

дорівнює 4,8, що відповідає середньому показнику участі кожного учня 

(табл.3.12).  

Таблиця 3.12  

Узагальнення результатів залучення старшокласників ЕГ до 

позаурочної діяльності на формувальному етапі 

Напрямки позаурочної  

Діяльності 

Кількість 

залучених 

учнів ЕГ 

% 

Художньо-естетичний 87 58 

Науково-технічний 18 12 

Краєзнавчий 9 6 

Фізкультурно-спортивний 84 56 

Пізнавальний 100 67 

Військово-патріотичний 66 44 

Соціальний 125 83 

Варіативна складова робочого навчального плану 176 117 

Загальна кількість участі у позаурочній діяльності 718  

Коефіцієнт залучення 4,8  
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Рис.3.12 Узагальнення результатів залучення старшокласників ЕГ до 

позаурочної діяльності на формувальному етапі 

 

Результати участі старшокласників ЕГ у позаурочній діяльності на 

формувальному етапі свідчать про усвідомлення ними важливості 

підвищення рівня науково-теоретичних і практичних знань про навколишній 

світ, про закони життя та про себе. Організовані для старшокласників ЕГ на 

формувальному етапі заняття в школі «Лідер» суттєво впливають на 

підвищення рівня їх знань з правил організаторської роботи та навичок 

роботи в команді: учні знають, як залучити товаришів у спільну справу; 

вміють правильно підібрати команду для організації будь-якої справи; при 

організації справ враховують думку товаришів; уміють контролювати їх 

діяльність.  

Таким чином, дослідження когнітивного критерію сформованості 

життєвої компетентності старшокласників на кінець дослідно-

експериментальної роботи прослідковується позитивна динаміка: високий 

рівень підвищився на 18,8% в ЕГ та на 2,2% у КГ; середній – на 18,0% у ЕГ 

та відповідно на 7,8% у КГ. Негативна динаміка встановлена за показниками 
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низького рівня: ЕГ – на 36,8% , КГ – 9,3%, що є результатом підвищення 

високого та середнього рівнів (табл.3.13, рис. 3.13). 

Таблиця 3.13  

Динаміка рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за когнітивним критерієм (у %) 

Рівні 

Експериментальна 

група 
Контрольна група 

Конст.етап Форм.етап Конст.етап Форм.етап 

Високий 29,4 48,2 30,0 32,2 

Середній  21,9 39,9 21,7 28,8 

Низький 48,7 11,9 48,3 39,0 

 

 

Рис.3.13 Динаміка рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за когнітивним критерієм (у %) 

 

З метою дослідження динаміки сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ за діяльнісним критерієм 

повторно проведено діагностику за методикою К. Томаса «Діагностика 
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схильності особистості до конфліктної поведінки», результати якої наведено 

в табл.3.14 та представлені на гістограмі (рис. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Порівняння сформованості стилів поведінки у конфліктних 

ситуаціях старшокласників ЕГ та КГ на початок та кінець педагогічного 

експерименту(у %). 

Стиль поведінки 

у конфліктних 

ситуаціях 

ЕГ КГ 

Конст. 

Етап 

Форм. 

етап 

Конст. 

етап 

Форм. 

Етап 

Суперництво 29,1 8,3 28,1 25,1 

Співпраця 17,3 36,4 16,6 13,8 

Компроміс 12,6 32,3 13,1 17,1 

Уникнення 18,5 15,7 18,9 16,9 

Пристосування 22,5 7,3 23,3 27,1 

 

 

Рис.3.14 Порівняння сформованості стилів поведінки у конфліктних 

ситуаціях старшокласників ЕГ та КГ на початок і кінець педагогічного 

експерименту(у %) 

Порівняльний аналіз результатів зазначеної вище діагностики свідчить 

про суттєві зміни у виборі стилю поведінки у конфліктних ситуаціях 
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старшокласниками ЕГ: на формувальному етапі експерименту вони віддають 

перевагу «співпраці», «компромісу» та «уникненню»; показники 

старшокласників КГ також мають позитивну динаміку, однак вони значно 

нижчі.  

З метою дослідження динаміки сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ за діяльнісним критерієм 

проведено повторне анкетування за методикою Л. Байбородової та визначено 

домінуючі мотиви спільної діяльності, результати якої узагальнено в таблиці 

3.15 та представлено на рис. 3.15.  

Таблиця 3.15  

Порівняння домінуючих мотивів участі старшокласників в 

позаурочній діяльності на кінець експерименту (у %) 

Мотиви 
ЕГ КГ 

Конст. 

Етап 
Форм. 

етап 
Конст. 

Етап 
Форм. 

Етап 
Колективістські мотиви 31,6 51,1 32,4 33,1 

Особистісні мотиви 42,2 43,3 41,3 42,1 

Мотиви престижу 26,2 5,6 26,3 24,8 

 

 

Рис. 3.15 Порівняння домінуючих мотивів участі старшокласників в 

позаурочній діяльності на кінець експерименту (у %) 
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У результаті повторної діагностики домінуючих мотивів участі 

старшокласників ЕГ у позаурочній діяльності встановлено, що змінили своє 

ставлення до спільної діяльності 51,1 %, обравши відповідь «колективістські 

мотиви» та оцінивши їх максимальним балом «3», що характеризує прояв у 

них «мотивів до активної спільної діяльності» з метою «допомоги 

товаришам», «можливості передати свої знання», « участі у справах свого 

колективу».  

Варто зазначити, що 43,3 % старшокласників ЕГ визначають 

домінуючими особистісними мотивами участі у спільній діяльності наступні: 

«цікаву справу», «творчість», «самовиховання певних рис характеру», однак 

негативна динаміка прослідковується у виборі мотивів престижу: 5,6 % 

старшокласників ЕГ отримали високий рівень середнього балу за 

відповідями: «ймовірність заслужити повагу товаришів», «виділитися серед 

інших». Повторна діагностика свідчить про стійкість колективістських, 

особистісних та мотивів престижу старшокласників КГ в порівнянні з 

констатувальним етапом експерименту. Слід зробити висновок, що спільна 

діяльність 33,1 % старшокласників КГ «захоплює в незначній мірі» та «мало 

приваблює».  

Здійснюючи порівняльну характеристику рівнів сформованості 

життєвої компетентності за показниками діяльнісного критерію ( прийняття 

громадських норм поведінки, життєтворчі здібності, модель поведінки у 

конфліктній ситуації), встановлено наступне: 46,7 % старшокласників ЕГ 

мають високий рівень, що на 19,2 % більше ніж на початку експерименту; 

42,8 % – середній рівень, що свідчить про позитивну динаміку на 19,3 %; 

10,5 % – низький рівень, негативна динаміка складає 39,0 %. Порівняння 

результатів дослідження рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників КГ за діяльнісним критерієм підтверджує також позитивну 

динаміку на 2,2 % – високий рівень і на 4,8% – середній рівень та негативну 

на 7,9 % – низький рівень, однак у порівнянні з ЕГ зазначені зміни незначні 

(табл.3.16 та рис. 3.16). 
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Таблиця 3.16 

Динаміка рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за діяльнісним критерієм (у %) 

Рівні 
Експериментальна група Контрольна група 

Конст. Етап Форм. Етап Конст. етап Форм. Етап 

Високий 27,5 46,7 27,5 29,7 

Середній  23,5 42,8 24,5 29,2 

Низький  49,0 10,5 48,0 41,1 

 

 

Рис. 3.16 Динаміка рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за діяльнісним критерієм (у %) 

 

Результати дослідження на кінець дослідно-експериментальної роботи 

показників рефлексивно-оцінного критерію сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ (здатність до саморегуляції, 

самоконтролю, самоаналізу, самооцінки своїх можливостей, якостей, 

учинків) за методикою «Сім ліній» підтверджують, що 65,7% 

старшокласників ЕГ та 45,3% КГ мають адекватну самооцінку і досягають 

високих результатів у навчальній діяльності, користуються авторитетом в 



191 

учнівському колективі, проявляють інтерес до різних видів діяльності, 

активно пізнають як себе, так й інших людей у процесі спілкування. 

Позитивним результатом дослідження є негативна динаміка за 

показником «завищена самооцінка» на 22,1% – ЕГ та на 8,4 % – КГ, для 

22,7 % старшокласників ЕГ та 27,4 % КГ характерна «занижена самооцінка», 

що проявляється у більшості випадків критичною самооцінкою, частіше 

негативного характеру та пріоритетом діяльності на досягнення успіхів у 

навчанні (табл.3.17, рис.3.17). 

Таблиця 3.1 

Порівняння рівнів сформованості самооцінки старшокласників  

ЕГ та КГ (у %) 

Рівні 

самооцінки 

ЕГ КГ 

Конст.етап Форм. Етап Конст.етап Форм. етап 

Завищена 
(від 0,7 до 1,0 б.) 

34,7 12,6 35,6 27,2 

Занижена 
(від 0,1 до 0, 3б.) 

30,5 22,7 29,7 27,4 

Адекватна 
(від 0,4 до 0,6 б.) 

34,8 65,7 34,7 45,3 

 

 

Рис. 3.17 Порівняння рівнів сформованості самооцінки 

старшокласників ЕГ та КГ (у %) 
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На основі узагальнення результатів діагностики показників 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ за 

рефлексивно-оцінним критерієм встановлено, що 19,2 % старшокласників ЕГ 

підвищили рівень усвідомлення своєї діяльності і себе як її суб’єкта, що 

відповідає високому рівню. Простежується також позитивна динаміка 

сформованості рефлексивно-оцінного компоненту життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ середнього рівня на 18,3 %, що є результатом 

зменшення кількості учнів з низьким рівнем: від 49,7 % до 12,2 %. Результати 

сформованості життєвої компетентності старшокласників КГ за зазначеним 

вище критерієм свідчать про незначну позитивну динаміку: високий рівень – 

на 3,2 %, середній – 4,3 %; негативну – на 7,5 % ( табл.3.18, рис. 3.18). 

Таблиця 3.18 

Динаміка рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за рефлексивно-оцінним критерієм (у %) 

Рівні 
Експериментальна група Контрольна група 

Конст.етап Форм. Етап Конст.етап Форм.етап 

Високий 25,2 44,4 21,5 24,7 
Середній  25,1 43,4 26,3 30,6 
Низький 49,7 12,2 52,2 44,7 

 

 

Рис.3.18 Динаміка рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за рефлексивно-оцінним критерієм (у %) 
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Таким чином, діагностика рівнів сформованості життєвої 

компетентності на кінець дослідно-експерименальної роботи та її 

порівняльний аналіз дають підстави стверджувати, що впроваджені 

організаційно-педагогічні умови в ЕЗЗСО оптимізують зазначений вище 

процес, що підтверджується показниками рівнів і критеріїв в таблиці 3.19.  

Таблиця 3.19 

Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за критеріями на кінець експерименту (у %) 
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о
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Рівні сформованості життєвої компетентності старшокласників (у%) 

Експериментальна група (n=150) Контрольна група(n=150) 

В С Н В С Н 
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о
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24,5 43,7 23,5 41,8 52,0 31,0 25,5 27,5 24,0 28,7 50,5 42,8 

А
к
сі

о
л
о
гі

ч
н
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й

 

28,1 47,2 26,3 28,3 45,6 25,5 26,7 28,0 27,1 32,7 46,2 39,3 

К
о
гн

іт
и

в
н
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й

 

29,4 48,2 21,9 39,9 48,7 11,9 30,0 32,2 21,7 28,8 48,3 39,0 

Д
ія

л
ь
н

іс
н

и
й

 

27,5 46,7 23,5 42,8 49,0 10,5 27,5 29,7 24,5 29,2 48,0 41,1 

Р
еф

л
ек

си
в
н

о

-о
ц

ін
н

и
й

 

25,2 44,4 25,1 43,4 49,7 12,2 21,5 24,7 26,3 30,6 52,2 44,7 

П
С

Ж
К

 

26,9 46,0 24,0 39,2 49,1 18,2 26,1 28,4 24,7 30,0 49,2 41,4 
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Умовні скорочення: Н – низький рівень, С – середній, В – високий; 

ПСЖК – показник сформованості життєвої компетентності. 

З метою підтвердження достовірності зазначених вище показників 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ, крім 

методу математичної статистики, використано непараметричний критерій 

«хі-квадрат» К. Пірсона. На констатувальному етапі дослідно-

експериментальної роботи визначено вхідний рівень сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ та прослідковується її динаміка на 

формувальному етапі в табл. 3.20, рис. 3.19. 

Таблиця 3.20  

Діагностика вхідного рівня сформованості життєвої компетентності 

старшокласників 

Група 
 

К-ть 

учнів 
Рівні сформованості життєвої 

компетентності старшокласників 
Високий Середній Низький 

Експериментальна 150 40 (26,7%) 36 (24,0%) 74 (49,3 %) 
Контрольна 150 39 (26,0%)  37 (24,7%) 74 (49,3%) 

 

 

Рис. 3.19 Діагностика вхідного рівня сформованості життєвої 

компетентності старшокласників 
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Таблиця 3.21 

Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за рівнями (у %) 

Рівень Констатувальний 

експеримент 
Формувальний 

експеримент 
ЕГ 

N=150 
 учнів 

КГ 
N=150 
учнів 

ЕГ 
N=150 
учнів 

КГ 
N= 150 
 Учнів 

Низький  74 (49,3%) 74 (49,3%) 25(16,7 %) 63 (42,0%) 

Середній  36 (24,0%) 37(24,7%) 57(38,0%) 45 (30,0%) 

Високий 40 (26,7%) 39 (26,0%) 68(45,3%) 42 (28,0%) 

Ср 2,66 2,65 3,43 2,79 

V 1,0038 1,2294 

 

Аналіз показників динамічних рядів на кінець дослідно-

експериментальної роботи, дає підстави констатувати динаміку рівнів 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ:  

 середній показник (Ср), кількісно оцінює підвищення рівня 

сформованості життєвої компетентності (Ср = (а + 2b + 3с)/100 (%), де а, b, с 

– відповідно кількість старшокласників із низьким, середнім і високим 

рівнем); 

 показник абсолютного приросту G = П (вих.) – П (вх.), де П (вих.) 

–вихідне значення показника, П (вх.) – вхідне значення показника, який 

відображає різницю між вхідним і вихідним рівнями сформованості життєвої 

компетентності;  

 коефіцієнт ефективності експериментальної методики (V) 

обчислюється за формулою V = Ср (Е) / Ср (К), де Ср (К) – значення 

середнього показника в КГ та Ср (Е) – значення середнього показника в ЕГ. 

Таким чином, підтвердженням значного підвищення рівня 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ є показник 

абсолютного приросту 0,77, у порівнянні з КГ, у якій – 0,14 (табл. 3.22; 3.25). 
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Таблиця 3.22 

Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників за рівнями (%) 

Показники динамічних рядів 

ЕГ КГ 

д
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о
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ек
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середній показник (Ср) 2,66 3,43 2,65 2,79 

показник абсолютного приросту (G) 0,77 0,14 

коефіцієнт ефективності 

експериментальної методики (V) 
1,0038 1,2294 

 

Таблиця 3.23.  

Порівняння результатів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ за показником абсолютного приросту (%) 

Група G 

Низький Середній Високий 

ЕГ -32,6% 14,0% 18,6% 

КГ -7,3% 5,3% 2,0% 

 

Результати діагностики рівня сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ на кінець експерименту дають підстави 

стверджувати, що протягом формувального етапу простежується тенденція 

позитивної динаміки: високий рівень – в ЕГ на 18,6 % та в КГ – на 2,0 % ; 

середній – в ЕГ на 14,0 % та в КГ – на 5,3 % і зниження динаміки низького 

рівня на 32,6 % в ЕГ та на 7,3 % у КГ. 

З метою підтвердження припущення про те, що до сформованих груп 

належить визначена сукупність старшокласників застосовано один із методів 
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математичної статистики – непараметричний критерій «хі-квадрат» К. 

Пірсона, значення якого обчислюється за формулою: 
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 (табл. 3.24). 

Таблиця 3.24 

Результати обчислення критерію «хі-квадрат» на 

констатувальному етапі дослідно-експериментальної роботи  

Рівні 

сформованості 

життєвої 

компетентності 

старшокласників 

Констатувальний етап експерименту 

КГ 

f1 

ЕГ 

f2 

 

n1f2-

n2f1 

 

 

(n1 f2-n2 f1)
2 

n1 n2 

 

 

f1+f2 

 

(n1 f2-n2 f1)
2 

n1 n2 ∙ (f1+f2)
 

Високий  39 40 150 1 79 0,0127 

Середній 37 36 -150 1 73 0,0137 

Низький 74 74 0 0 148 0 

Підсумок 

 

n 1 =1

50 

n 2 =1

50 

2  0,0264 

Рівень 5 % 7,815 

 

Статистична обробка результатів діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників КГ та ЕГ на констатувальному етапі 

підтверджує припущення, що її рівні – однакові за показниками. З метою 

перевірки близькості емпіричного розподілу рівнів сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ на основі обчислення критерію 

Пірсона (χ
2
) встановлено, що в кожній із груп його показник – 0,0264, що 

менше табличного значення для 5%-го рівня значущості («хі-квадрат» табл. = 

7,815). 

Отже, аналіз результатів вхідної діагностики рівня сформованості 

життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ дає підстави 

констатувати ідентичність їх статистично значущих показників.  
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Обчислення статистичної значущості на основі критерію «хі-квадрат» 

на формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи рівнів 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ та КГ складає 

23,9664, що перевищує табличне значення для 5%-го рівня значущості та 

підтверджує ефективність упроваджених організаційно-педагогічних умов в 

ЕЗЗСО (табл. 3.25).  

Таблиця 3.25 

Результати обчислення критерію «хі-квадрат» на формувальному 

етапі дослідно-експериментальної роботи 

Рівні 

сформованості 

життєвої 

компетентності 

старшокласників 

Формувальний етап експерименту 

КГ 

f1 

ЕГ 

f2 

 

n1f2-

n2f1 

 

 

(n1 f2-n2 f1)
2 

n1 n2 

 

 

f1+f2 

 

(n1 f2-n2 

f1)
2 

 n1 n2 ∙ 

(f1+f2) 

Високий  42 68 3900 676 110 6, 1455 

Середній 45 57 1800 144 102 1,4118 

Низький 63 25 -570 1444 88 16,4091 

Підсумок 

 

n 1 =1

50 

n 2 =15

0 

2  23,9664 

Рівень 5 % 7,815 

 

Отже, результати дослідно-експериментальної роботи підтверджують, 

що процес формування життєвої компетентності старшокласників 

здійснюється ефективніше, якщо в закладі середньої освіти створюються 

оптимальні організаційно-педагогічні умови. Підтвердженням ефективності 

розроблених, теоретично обґрунтованих і впроваджених організаційно-

педагогічних умов у ЕЗЗСО є зафіксована тенденція позитивної динаміки 

високого та середнього рівнів сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ і негативна – низького рівня від 49,3% до 16,7 

(ЕГ), від 49,3% до 42,0% (КГ) (табл.3.26, рис.3.20). 
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Таблиця 3.26 

Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ за рівнями на початок та кінець дослідно-

експериментальної роботи (у %) 

Етапи експерименту 

Рівні сформованості життєвої 

компетентності ( у%) 

Високий Середній  Низький 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Констатувальний етап 26,7 26,0 24,0 24,7 49,3 49,3 

Формувальний етап 45,3 28,0 38,0 30,0 16,7 42,0 

Динаміка 18,6 2,0 14,0 5,3 -32,6 -7,3 

 

 

 

Рис. 3.20 Порівняння сформованості життєвої компетентності 

старшокласників ЕГ та КГ за рівнями на початок та кінець дослідно-

експериментальної роботи (у %) 
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Найвища позитивна динаміка зафіксована на високому рівні 

сформованості життєвої компетентності старшокласників ЕГ, що доведено 

збільшенням показників на 18,6% після завершення експерименту та в КГ – 

на 2,0%. Позитивним результатом упровадження організаційно-педагогічних 

умов в організацію позаурочної роботи ЗЗСО зі старшокласниками ЕГ 

вважаємо збільшення їх кількості з середнім рівнем сформованості життєвої 

компетентності від 24,0 % до 38,0%. У контрольній групі позитивна динаміка 

зазначеного показника сформованості життєвої компетентності 

старшокласників виявлена незначною ( на 5,3%).  

Отже, відмінності в рівнях сформованості життєвої компетентності 

старшокласників в ЕГ та КГ є статистично значущими, а розроблені та 

теоретично обґрунтовані організаційно-педагогічні умови впливають на 

оптимізацію процесу формування життєвої компетентності старшокласників 

ЕГ у позаурочній діяльності.  

З метою підтвердження ефективності впровадження першої 

організаційно-педагогічної умови щодо управлінського проектування 

внутрішніх та залучення зовнішніх освітніх ресурсів безперервності та 

наступності формування життєвої компетентності у позаурочній діяльності 

учнів І, ІІ та ІІІ ступенів школи нами здійснювалось лонгітюдне 

спостереження за постійним контингентом учнів ЕГ та КГ протягом 

одинадцяти років навчання в ЗЗСО (вересень 2004 – травень 2015 роки). 

Дослідження сформованості життєвої компетентності учнів в умовах 

безперервності та наступності проводились у такі терміни: 2008 рік ( І 

ступінь), 2013 рік (ІІ ступінь), 2015 рік (ІІІ ступінь). 

Аналіз динаміки сформованості життєвої компетентності учнів І, ІІ та 

ІІІ ступенів ЕЗЗСО доводить ефективність впровадження першої 

організаційно-педагогічної умови формування життєвої компетентності 

старшокласників (табл.3.27; табл. 3.28; рис. 3.21). 
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Таблиця 3.27 

Порівняльна діагностика результативності забезпечення 

безперервності та наступності формування життєвої компетентності 

(учнів І, ІІ, ІІІ ступенів) 

Зміст показників 

життєвої 

компетентності 
В

ід
п

о
в

ід
ь

 

Випускник 

І ступеня 

(32 учня) 

Випускник 

ІІ ступеня 

( 31 учень) 

Випускник 

ІІІ ступеня 

(33 учні) 

К
іл

ьк
іс

ть
 

В
ід

п
о
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ід

ей
 

%
 

К
іл

ьк
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В
ід

п
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%
 

К
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ід

п
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%
 

Уміння 

аналізувати 

життєву ситуацію 

5 5 15,6 15 48,4 33 100 

4- 8 25 16 51,6   

3 11 34,7  -   

2- 5 15,6  -   

1- 3 9,4  -   

Уміння 

використовувати 

свій досвід 

5 6 18,8 7 22,6 14 42,4 

4 8 25 18 58,1 19 57,6 

3 8 25 2 6,5   

2 7 21,9 2 6,5   

1 3 9,4 2 6,5   

Уміння 

пристосовуватися 

до будь-яких 

обставин 

5 4 12,5 5 16,1 10 30,3 

4 8 25 16 51,6 23 69,7 

3 8 25 5 16,1   

2 7 21,9 4 12,9   

1 5 15,6 1 3,2   

Уміння 

адаптуватися в 

суспільстві 

( в класі, в школі) 

5 4 12,5 11 35,5 14 42,4 

4 9 28,1 15 48,4 19 57,36 

3 7 21,9 - -   

2 9 28,1 5 16,1   

1 3 9,4 - -   
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Продовження табл. 3.27 

Уміння виживати 

5 3 9,4 7 22,6 13 39,4 

4 5 15,6 15 45,2 17 51,5 

3 14 43,8 10 32,3 3 9,1 

2 5 15,6  -   

1 5 15,6  -   

Уміння 

використовувати 

досвід інших 

5 3 9,4 7 22,6 10 30,3 

4 7 21,9 13 38,7 17 51,5 

3 12 37,5 5 16,1 3 9,1 

2 6 18,8 5 16,1 2 6,1 

1 4 12,5 2 6,5 1 3 

Поважати думку 

інших 

5 2 6,3 4 12,9 5 15,2 

4 3 9,4 9 29 10 30,3 

3 27 84,3 - - -  

2 - - 10 32,3 15 45,5 

1 - - 8 25,8 3 9,1 

Упевненість у 

собі 

5 4 12,5 2 6,5 10 30,3 

4 9 28,1 5 16,1 10 30,3 

3 6 18,8 5 16,1 3 9,1 

2 7 21,9 9 29 10 30,3 

1 6 18,8 10 32,3   

Вміння 

підтримувати 

добрі стосунки з 

людьми 

5 4 12,5 6 19,4 11 33,3 

4 5 15,6 10 32,3 19 57,6 

3 6 18,8 7 22,6 -  

2 10 37,3 7 22,6 3 9,1 

1 7 21,9 1 3,2 -  

Відповідність 

етичним нормам 

суспільства 

(школи, класу, 

родини) 

5 3 9,4 9 29 13 39,4 

4 5 15,6 12 38,7 16 48,5 

3 12 37,5 4 12,9 4 12,1 

2 7 21,9 3 9,7   

1 5 15,6 3 9,7   
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Продовження табл. 3.27 

Показник того, як 

людина може 

знайти себе в 

житті 

5 5 15,6 9 29 14 42,4 

4 5 15,6 15 48,4 16 48,5 

3 15 46,9 3 9,7 3 9,1 

2 7 21,9 2 6,5   

1  - 2 6,5   

Показник 

добробуту та 

благополуччя 

5 7 21,9 2 6,5   

4 13 40,6 3 9,7   

3 12 37,5 3 9,7   

2  - 18 58,1 19 57,6 

1 - - 5 16,1 14 42,4 

Життєва мудрість 

5 3 9,4 9 29 10 30,3 

4 7 21,9 10 32,3 14 42,4 

3 13 40,6 9 29 5 15,2 

2 5 15,6 2 6,5 2 6,1 

1 4 12,5 1 3,2 2 6,1 

Правильний 

професійний 

Вибір 

5 5 15,6 10 32,3 19 57,6 

4 7 21,9 14 45,2 12 36,4 

3 12 37,5 4 12,9 2 6,1 

2 6 18,8 2 6,8   

1 2 6,3 1 3,2   

Вміння 

спілкуватись з 

людьми 

5 5 15,6 12 38,7 15 45,5 

4 8 25 13 41,9 14 42,4 

3 8 25 3 9,7 4 12,1 

2 7 21,9 2 6,5   

1 4 12,5 1 3,2   

Чітко визначати 

свої життєві 

плани 

5 5 15,6 12 38,7 20 60,6 

4 8 25 16 51,6 9 27,3 

3 11 34,7 2 6,5 4 12,1 

2 4 12,5 1 3,2   

1 4 12,5 - -   
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Продовження табл. 3.27 

Вміти діяти, 

приймати 

рішення у різних 

життєвих 

ситуаціях 

5 6 18,8 12 38,7 23 69,7 
4 9 28,1 15 48,4 9 27,3 
3 8 25 2 6,5 1 3 
2 6 18,8 2 6,5 

  
1 3 9,4 - 

   

Я вважаю себе 

життєво 

компетентною 

людиною 

5 6 18,8 11 35,5 17 51,8 
4 8 25 12 35,5 12 36,4 
3 8 25 5 16 4 12,1 
2 6 18,8 2 6,5 - - 
1 4 12,5 2 6,5 - - 

Середній 

показник 

5 4,4 14 8,3 27 14 42 
4 7,3 23 13,1 42 13,1 40 
3 11 34,4 3,8 12,4 2 6 
2 5,8 18 4,2 13,6 2,8 8,6 
1 3,4 11 2,2 7,1 1,1 3,3 

 

Таблиця 3.28 

Порівняльна діагностика результативності забезпечення 

безперервності та наступності формування життєвої компетентності 

учнів І, ІІ, ІІІ ступенів (у %) 

Зміст відповіді 
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«Так» 18,8 16,8 35,5 51,8 16,5 

Скоріше «так», ніж «ні» 25 15,5 35,5 36,4 0,9 
Важко відповісти 25 -3,9 16 12,1 -3,9 
Скоріше «ні», ніж «так» 18,8 -13,3 6,5 0 -6,5 
«ні» 12,5 6 -6,5 0 -6,5 
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Рис. 3.21 Порівняльна діагностика результативності забезпечення 

безперервності та наступності формування життєвої компетентності учнів І, 

ІІ, ІІІ ступенів (у %) 

 

Таким чином, завдяки спостереженню за забезпеченням безперервності 

та наступності процесу формування життєвої компетентності у позаурочній 

діяльності учнів І, ІІ та ІІІ ступенів ЕЗЗСО встановлено позитивну динаміку 

зазначеного освітнього процесу: «вважають себе життєво компетентною 

особистістю» – 18,8% учнів І ступеня, 35,5% – ІІ ступеня, 51,5% – ІІІ ступеня. 

На формувальному етапі експерименту проводилась також експертна 

оцінка змін якості змісту організації системи позаурочної діяльності 

старшокласників ЕЗЗСО за кількома параметрами, зокрема: аналіз загального 

стану позаурочної діяльності старшокласників, їх залучення до позаурочної 

діяльності; ресурсне забезпечення процесу функціонування системи 

позаурочної діяльності; професійна позиція педагогічних працівників 

(ефективність позаурочної діяльності: застосування проектних та інших 

сучасних технологій, що забезпечують діяльнісний підхід, проектування і 

прогнозування процесу позаурочної діяльності, формування учнівського 

портфоліо); продуктивність позаурочної діяльності (рівень досягнення 

очікуваних результатів; досягнення учнів в обраних видах позаурочної 
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діяльності; зростання мотивації до позаурочної діяльності); задоволеність 

суб’єктів позаурочної діяльності її організацією і результатами (зростання 

мотивації до активної позаурочної діяльності). 

У результаті зазначеної експертної оцінки встановлено, що 

спостерігається оновлення змісту системи позаурочної діяльності 

старшокласників ЕГ у процесі впровадження організаційно-педагогічних 

умов, які впливають на розвиток освітнього середовища, спрямованого на 

формування життєвої компетентності учнів, зокрема: індивідуального 

розвитку особистості в обраній сфері діяльності; набуття досвіду творчої 

діяльності, неформального спілкування в соціумі, взаємодії, співробітництва; 

прояву активної життєвої позиції у вирішенні життєвих і соціальних проблем 

та відповідальності за свій вибір; досягнення успішності завдяки реалізації і 

розвитку своїх обдарувань і здібностей. 

На кінець дослідно-експериментальної роботи з проблеми дослідження 

спільно з адміністрацією ЕЗЗЗС проведено презентаційний меседж «Шлях до 

життєвої компетентності старшокласників», під час якого учасники 

експерименту презентували власне портфоліо результативності зазначеної 

діяльності, відкривши для колег свою «Методичну сенсацію». Важливим 

результатом зазначеного методичного заходу є усвідомлення педагогічними 

працівниками необхідності оновлення форм і методів формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності: створення умов 

для прояву їх соціальної активності, розширення кола спілкування з 

соціумом; формування досвіду роботи в команді, розвитку комунікативних 

умінь та навичок: партнерської співпраці між педагогами і учнями, розуміння 

і прийняття точки зору один одного, готовність до обговорення спірних 

питань, уміння доводити, відстоювати свою точку зору; залучення учнів до 

колективної громадської діяльності в соціальному середовищі; здійснення 

колективного рефлексивного аналізу результатів позаурочної діяльності.  

Порівняльний аналіз діагностики рівня професійної компетентності 

педагогів ЕЗЗСО на формувальному етапі експерименту з формування 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності свідчить 



207 

про її підвищення, зокрема: 72,4% з них підвищили внутрішню мотивацію до 

формування життєвої компетентності старшокласників; 73,6% – поглибили 

знання про поняття «життєва компетентність»; 89,7% – усвідомили соціальну 

та освітню значущість формування життєвої компетентності 

старшокласників; 65,4% – оволоділи інноваційними методами (тренінг, 

рольова гра, квест, проект, дебати, тематичні диспути та ін.) (табл. 3.29, рис. 

3.22). 

Таблиця 3.29  

Порівняння рівня професійної готовності педагогічних 

працівників  до формування життєвої компетентності старшокласників 

на початок і кінець експерименту (у %) 

Етап експерименту Показники професійної компетентності педагогічних 

працівників 
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Констатувальний 

етап 
31,3 25,6 32,6 31,3 13,7 24,4 21,6 12,1 

Формувальний етап 72,4 73,6 89,7 65,4 57,5 65,6 76,9 51,2 
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Рис.3.22 Порівняння рівня професійної готовності педагогічних 

працівників до формування життєвої компетентності старшокласників на 

початок і кінець експерименту (у %) 

 

Результати математичної обробки проведених вимірювань є доказом 

ефективності та оптимальності впроваджених в ЕЗЗСО організаційно-

педагогічних умов формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. Порівняльний аналіз показників сформованості 

життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності на кінець 

дослідно-експериментальної роботи дає підстави встановити наступні 

закономірності, що характеризують суттєві, стійкі та повторювальні зв’язки 

між складовими компонентами зазначеного вище процесу і сприяють його 

оптимізації:  

 – стан сформованості діяльнісного, мотиваційного, аксіологічного та 

рефлексивно-оцінного компонентів прямо пропорційно залежить від стану 

сформованості когнітивного компоненту життєвої компетентності 

старшокласників; 
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 різностороння активна позаурочна діяльність старшокласника з 

позиції її учасника та організатора і середовище комунікації є визначальними 

у процесі формування життєвої компетентності особистості; 

 цілі та завдання процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників органічно реалізуються у змісті позаурочної діяльності; 

 результативність процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності залежить від активності його 

учасників під час позаурочної взаємодії; 

 прояв активності старшокласників у цілісній системі життєдіяльності 

(діяльність, пізнання, самопізнання, спілкування) у позаурочний час 

залежить від створеного акмеологічного середовища; 

 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 їх 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. 

Таким чином, узагальнення результатів сформованості життєвої 

компетентності старшокласників на формувальному етапі дослідно-

експериментальної роботи дає підстави зафіксувати головну її закономірність 

– залежність динаміки показників сформованості життєвої компетентності 

старшокласників від якісних змін позаурочного освітнього середовища. 
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Висновки до третього розділу 

На основі вивчення психолого-педагогічних джерел, визначено, що 

організаційно-педагогічні умови, як різновид педагогічних умов – це 

сукупність:  

 можливостей змісту, форм, методів цілісного педагогічного процесу, 

спрямованих на досягнення цілей педагогічної діяльності; 

  будь-яких можливостей, що забезпечують успішне вирішення 

освітніх завдань; 

 об’єктивних можливостей навчання та виховання і таких обставин 

педагогічної взаємодії суб’єктів, які є результатом цілеспрямованого, 

спланованого відбору, побудови та застосування елементів змісту, методів 

(прийомів) для досягнення мети педагогічної діяльності та принципові 

основи для поєднання процесів діяльності з управлінням ними. 

У контексті проблеми дослідження визначено зміст поняття 

«організаційно-педагогічні умови» як обставини педагогічної взаємодії 

суб’єктів педагогічного впливу та сукупність цілеспрямовано 

сконструйованих можливостей контенту, форм, методів цілісного процесу 

оптимізації формування життєвої компетентності старшокласників у 

позаурочній діяльності. 

Розробка організаційно-педагогічних умов формування життєвої 

компетентності старшокласників ґрунтувалась на концептуальних підходах 

до організації позаурочної діяльності, конкретизованих в основних 

нормативних документах про освіту, зокрема: на вихованні у колективі, що є 

найвищою формою соціалізації та самореалізації особистості; суб’єкт-

суб’єктній взаємодії, що забезпечує рівноправне партнерство педагогів і 

вихованців; створенні умов для досягнення життєвого успіху учня; 

життєтворчій самодіяльності як адекватного реагування на соціальні зміни; 

реалізації права вибору видів творчої діяльності та підготовці до активної 

професійної і громадської діяльності.  
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Аналіз результатів констатувального етапу дослідно-

експериментальної роботи та виявлених педагогічних проблем процесу 

формування життєвої компетентності старшокласників у позаурочній 

діяльності зумовили потребу в розробці та теоретичному обґрунтуванні 

наступних організаційно-педагогічних умов: 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. 

Реалізація організаційно-педагогічних умов на формувальному етапі 

дослідно-експериментальної роботи здійснювалась: 

 по-перше, використанням старшокласниками на кожному ступені 

навчання попереднього досвіду життєдіяльності; забезпеченням її 

перспективного характеру та орієнтації на майбутню життєдіяльність; 

врахуванням провідного типу діяльності; взаємозв’язком методів, форм і 

засобів; 

 по-друге, досягненням старшокласниками життєвого успіху та 

становленням їх особистості як творців і проектувальників свого життя на 

основі засвоєння способів визначення конкретних шляхів саморозвитку, 

набуття навичок самоорганізації, розвитку рефлексивних умінь: 

усвідомлення процесу і результату саморозвитку, планування життєвих 

перспектив; 

 по-третє, підвищенням професійної компетентності педагогічних 

працівників з методики формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності засобами їх мотивації до 

оновлення змістової та процесуальної якості зазначеного процесу на основі 

вдосконалення їх практичної діяльності з позиції максимальної доцільності, 

застосовування «технологічних ланцюжків» послідовних і цілеспрямованих 
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дій, вибору ефективних методів і прийомів діяльності, оптимальності та 

підвищення продуктивності виховних результатів. 

Узагальнення результатів діагностики сформованості життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ та КГ та їх порівняльний аналіз на 

кінець педагогічного експерименту дає підстави зробити висновок: 

позитивна динаміка сформованості життєвої компетентності 

старшокласників експериментальної групи простежується на високому рівні: 

підвищенням показників на 18,6%; середньому – на 14,0 % та зменшенням 

низького рівня на 32,6%. У контрольній групі виявлена позитивна динаміка 

показників сформованості життєвої компетентності старшокласників: 

високого рівня на 2,0%, середнього на 5,3% та незначна негативна динаміка 

низького рівня на 7,3%. 

Таким чином, упровадження організаційно-педагогічних умов у ЕЗЗСО 

суттєво вплинуло на оптимізацію процесу формування життєвої 

компетентності старшокласників ЕГ у позаурочній діяльності, що 

підтверджено методами математичної статистики. 

Результати дослідження третього розділу представлено в публікаціях 

автора [79; 84; 324; 325].  
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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 
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власних ініціатив, набуття соціального 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 
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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 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 
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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 
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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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ДОДАТКИ 

Додаток А  

Методика «Смисложиттєві орієнтації (адаптована Д. Леонтьєвим ) 

Тест смисложиттєвих орієнтації є адаптованою версією тесту «Мета в 

житті» (Purpose-in-Life Test, PIL) Джеймса Крамб і Леонарда Махоліка. 

За допомогою цього тесту досліджуються уявлення старшокласників 

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 сильної 

особистості, самостійно приймає рішення і контролює своє життя. 

Інструкція. «Вам будуть запропоновані пари протилежних тверджень. 

Ваше завдання - вибрати одне з двох тверджень, яке на вашу думку, більше 

відповідає дійсності, і відзначити одну з цифр 1,2,3, в залежності від того, 

наскільки ви впевнені у виборі (або 0, якщо обидва твердження, на ваш 

погляд , однаково вірні)». 

Таблиця 

1. Зазвичай мені дуже нудно 3210123 Зазвичай я сповнений енергії 
2. Життя здається мені завжди 

хвилюючою і захоплюючою 
3210123 Життя здається мені 

абсолютно спокійною і 

рутинної 
3. В житті я не маю певних 

цілей і намірів. 
3210123 В житті я маю дуже ясні цілі і 

наміри. 
4. Моє життя видається мені 

вкрай безглуздою і 

безцільної. 

3210123 Моє життя видається мені 

цілком осмисленим і 

цілеспрямованим. 
5. Кожен день здається мені 

завжди новим і несхожим на 

інші. 

3210123 Кожен день здається мені 

абсолютно схожим на інші. 

6. Коли я піду на пенсію, я 

займуся цікавими речами, 

якими завжди мріяв 

зайнятися. 

3210123 Коли я піду на пенсію, я 

постараюся не обтяжувати 

себе ніякими турботами. 
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7. Моє життя склалося саме 

так, як я мріяв. 
3210123 Моя життя склалася зовсім не 

так, як я мріяв. 
8. Я не домігся успіхів у 

здійсненні своїх життєвих 

планів. 

3210123 Я здійснив багато з того, що 

було мною заплановано. 

9. Моє життя порожня і 

нецікава. 
3210123 Моє життя наповнена 

цікавими справами. 
10. Якби мені довелося 

підводити сьогодні підсумок 

мого життя, то я б сказав, 

що вона була цілком 

осмисленою. 

3210123 Якби мені довелося підводити 

сьогодні підсумок мого життя, 

то я б сказав, що вона не мала 

сенсу. 

11. Якби я міг вибирати, то я б 

побудував своє життя зовсім 

інакше. 

3210123 Якби я міг вибирати, то я б 

прожив життя ще раз так 

само, як живу зараз. 
12. Коли я дивлюся на 

навколишній світ, він часто 

приводить мене з 

розгубленість і 

занепокоєння. 

3210123 Коли я дивлюся на 

навколишній світ, він зовсім 

не викликає у мене 

занепокоєння і розгубленості. 

13. Я людина дуже 

обов`язковий. 
3210123 Я людина зовсім не 

обов`язковий. 
14. Я вважаю, що людина має 

можливість здійснити свій 

життєвий вибір за своїм 

бажанням. 

3210123 Я вважаю, що людина 

позбавлена можливості 

вибирати з-за впливу 

природних здібностей і 

обставин 
15. Я виразно можу назвати 

себе цілеспрямованою 

людиною. 

3210123 Я не можу назвати себе 

цілеспрямованою людиною. 

16. У житті я ще не знайшов 

свого покликання і ясних 

цілей. 

3210123 В житті я знайшов своє 

покликання і цілі. 

17. Мої життєві погляди ще не 

визначилися. 
3210123 Мої життєві погляди цілком 

визначилися. 
18. Я вважаю, що мені вдалося 

знайти покликання і цікаві 

цілі в житті. 

3210123 Я навряд чи здатен знайти 

покликання і цікаві цілі в 

житті. 
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19. Моє життя в моїх руках, і я 

сам керую нею. 
3210123 Моє життя не підвладна мені, 

і вона управляється 

зовнішніми подіями. 
20. Мої повсякденні справи 

приносять мені задоволення 

і задоволення. 

3210123 Мої повсякденні справи 

приносять мені суцільні 

неприємності й переживання. 
 

Обробка результатів і інтерпретація 

20 шкал, на різних полюсах яких розташовані протилежні за змістом 

твердження. Між ними - числові значення, відповідні різного ступеня 

вираженості кожного стану від -3 до +3. 

Підраховується сумарний бал за всіма твердженнями, при чому 

важливим є те, з якою певністю випробуваний відповідав на поставлені 

запитання. Ступені 2 і 3 відповідають сформованості уявлень про життя, а 

ступеня 0 і 1 говорять про те, що випробуваний нечітко уявляє собі різницю 

між названими полюсами. Таким чином, максимальний бал, який можливо 

набрати за цією методикою - 60. Висновок про сформованість уявлень про 

життя можна зробити за такою схемою: 

- Високий рівень: 40-60 балів - Середній рівень: 20-39 балів - Низький 

рівень: 0 - 19 балів 

Далі проводиться аналіз по важливим для нас блокам тверджень: 

Осмисленість цілей (затвердження №3,4,15,16) – Інтерес до життя 

(№1,2,5,9). 

Відповіді підсумовуються відповідно до ступеня вияву. Максимальний 

бал за кожним блоком - 12 (кожне з 4-х тверджень оцінюється від -3 до +3, 

сума підраховується з урахуванням знаків) 

.



254 

 

Додаток Б 

Тест «Усвідомленість життєвих цілей» 

Автор Є. Карапешта 

Методика «Усвідомленість життєвих цілей» складається з двох шкал. 

Шкала А: «ставлення до життя». Шкала спрямована на виявлення рівня 

усвідомленості особистості при формуванні життєвих цілей і її 

відповідальності за їх досягнення. Шкала складається з 6 питань: 1,3,5,7,9,11. 

Шкала Б: «структурованість вільного часу». Шкала показує, як глибина 

і усвiдомленiсть життєвих цілей людини проявляються через структуру 

використання вільного часу. Шкала складається з 6 питань: 2,4,6,8,10,12. 

Тест в цілому сприяє усвідомленню особистістю рівня сформованості своїх 

життєвих цілей, можливого протиріччя між глибиною життєвих цілей і 

способами використання вільного часу і помотає вибрати напрямок 

подальшого самовдосконалення особистості. 

Істотно, що при гармонійному розвитку особистості бальні оцінки по 

обох шкалах пов’язані зворотною залежністю: при високих оцiнках за 

шкалою Б - низькі показники шкали А, і навпаки. 

Значущі порушення зворотній залежності можуть свідчити про 

дисгармонійному розвитку особистості, кризовому періоді життя, 

внутрішньому конфлікті... У цьому випадку потрібно додаткове дослідження 

особистості для локалізації джерела протиріччя і спрямованої роботи з 

гармонізації. 

Таблиця 1.1 Загальні дані вибору за тестом «Усвідомленість 

життєвих цілей» 

Хлопцi Дівчата 

№ п / п А Б А Б 

1 1 1 1 1 

2 1 2 1 1 
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3 1 1 1 2 

4 1 2 1 1 

5 1 1 1 2 

6 1 1 1 2 

7 1 1 1 1 

8 2 2 1 1 

9 1 1 1 2 

10 1 1 1 1 

11 1 1 1 1 

12 1 1 1 1 

13 1 1 1 1 

14 1 2 1 2 

15 2 2 1 1 

16 1 1 1 1 

17 1 1 1 1 

18 1 1 1 2 

19 1 1 1 2 

20 1 1 1 1 

21 1 2 1 1 

22 1 1 2 1 

23 1 1 1 1 

24 1 1 1 1 

25 1 1 1 1 

26 1 1 1 1 

27 1 1 1 1 

28 1 1 1 1 

Запитальник 
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Інструкція: Уважно прочитайте питання і вирішіть, який з вiдповiдей - 

«ТАК», «ІНОДІ», «НІ / НІКОЛИ» - вам підходить. Запишіть його в 

реєстраційний бланк. 

1. Присвячуєте ви свій вiльний час тому, щоб зміцнити відносини з 

людьми)? 

2. Чи читаєте ви «легку» літературу (фантастику, комікси, пригоди)? 

3. Чи читаєте серйозну літературу? 

4. Чи займаєтесь будинку роботою, яка пов’язана з вашою професією? 

5. Чи займаєтесь домашніми справами, повсякденними побутовими 

клопотами? 

6. Чи маєте ви хобі, яке поглинає ваш вільний час? 

7. Чи займаєтесь спортом заради власного задоволення (так би мовити, 

в індивідуальному порядку)? 

8. Чи використовуєте свій вільний час для роботи, яка є для вас 

джерелом додаткового прибутку? 

9. Чи буваєте укiно, театрах, на концертах, у музеях? 

10. Чи буваєте в ресторанах, кафе, на вечірках і танцях? 

11. Чи займаєтесь громадською роботою? 

12. Чи любите бити байдики, посидіти біля телевізора. 

Обробка результатiв результатів 

За кожну вiдповiдь нараховується певна кількість балів: за відповідь 

«так» - 0 балів, за відповідь "іноді" - 1 бал, за відповідь «ні / ніколи» - 2 бали. 

Підраховується сума балів по кожній шкалі окремо. 

Інтерпретації результатів для досліджуваних 

Шкала А 

0 - 5 балів У вас різнобічні інтереси; чітке уявлення про те, що значить 

жити цікаво; у вас є певна мета в житті, до якої ви йдете досить рішуче. 

6 - 9 балів Ваші запити трохи занижені, і ви часто беретеся за речі, які 

не доводьте до кінця; що ваше дозвілля проходить без якої б то не було 

користі для вас. 
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10 - 12 балів Для вас, на жаль, характерно поверхове ставлення до 

життя; можливості свого вільного часу ви використовуєте погано, часто 

нудьгуєте, поради інших сприймаєте з роздратуванням. Слід подумати про 

зміну звичок. 

0 - 5 балів Ви явно віддаєте перевагу розвагам свій вільний час 

проводите несерйозно. 

6 - 9 балів Ви любите працювати, але людина ви досить замкнута, 

вільний час проводите на самоті, займаєтеся своїми улюбленими справами. 

Радимо більше спiлкуватися з людьми. 
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Додаток В 

Вивчення професійних намірів старшокласників 

Метод дозволяє визначити наявність готовності до вибору професії, яка 

характеризує внутрішню усвідомленість самого факту вибору і визначеність 

професійних інтересів, що учень знає про свою професію і як може оцінити 

свої здібності, знання про фізичні і психологічні вимоги обраної професії 

Інструкція. Дайте відповіді на запитання (потрібне підкреслити). 

1. Чим ви думаєте займатися після закінчення школи: 

а) продовжити навчання у вузі (якому?); 

б) поступити в ПТУ, технікум, середній спеціальний навчальний 

заклад; 

в) піти працювати на виробництво (яке?); 

г) поєднувати роботу (яку?) з навчанням (яким?); 

д) не знаю, чим буду займатися? 

2. Якій професії, спеціальності хотіли би ви себе присвятити? 

3. Які вимоги, на вашу думку, ця професія висуває до людини: 

а) необхідні знання, вміння, навички; б)необхідні загальні якості 

особистості; в) необхідні спеціальні якості особистості? 

4. Які вимоги висуває вибрана вами професія до здоров’я людини? Як 

ви оцінюєте вашу професійну придатність за станом здоров’я? 

5. Як ви уявляєте собі умови праці вибраної вами професії? 

6. Як ви готуєте себе до вибраної професії: 

а) працюєте над розвитком системи знань, вмінь та навичок, не-

обхідних для цієї професії; 

б) виховуєте в собі загальні позитивні якості (працелюбність, са-

мостійність в праці, наполегливість і т. д. 

в) розвиваєте спеціальні якості, необхідні для вибраної професії? 

7. Де проявляються ваші позитивні якості: 

а) у школі на уроках; б) у гуртках; д) не знаю. 

в) у позашкільних закладах; г) самостійно вдома; 
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8. Чи знаєте ви, де можна отримати підготовку до вибраної професії? 

9. Де ви читали про вибрану професію: 

а) у художній літературі; б) у науково-популярній; в) у спеціальній. 

10. З ким ви мали бесіду про вибрану вами професію: 

а) із вчителем; б) з батьками; в) з товаришами-ровесниками; г) із 

старшими товаришами, які знають цю професію; 

д) ні з ким не мав бесіди. 

11. Чи знаєте ви, що до вибраної вами професії є близькі, споріднені з 

нею, якими ви б могли оволодіти? 

Якщо знаєте, назвіть їх 

12. Коли ви вибрали професію? Чи були зміни у вашому виборі? З яких 

причин ви міняли свій вибір? 

13. Якщо ви до цих пір не вибрали професію, то з яких причин? 

14. Ваше рішення про вибір даної професії остаточне чи ви можете ще 

передумати? 

15. Хто на вас здійснив найбільший вплив при виборі професії: 

а) батьки: б) вчителі; в) працівники виробництва; г) товариші; д) хтось 

інший? 

16. На що ви орієнтувались, вибираючи професію: 

а) принести користь суспільству; б) ця професія престижна; в) хороша 

зарплата; 

г) цікава та змістовна робота; д) робота відповідає, моїм можливостям? 

17. Що, на нашу думку, необхідно, щоб бути хорошим спеціалістом: 

а) попрацювати на виробництві; б) закінчити ПТУ; в) закінчити 

технікум; г) закінчити вуз; 

д) випробувати себе у вибраній професії? 

18. Які матеріали і про яку професію ви хотіли б мати у своїй школі 

(бібліотеці)? 

19. На яких уроках учителі розповідають про професії і як часто? 

20. Які екскурсії на виробництво вам найбільше сподобалися? 
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21. Які зауваження виникли у вас після екскурсії: 

а) по організації праці; б) по бесіді про професію; в) по умовах 

виробництва; г) по показу технічного процесу; 

д) інші зауваження? 

22. Скільки за останній рік було зустрічей з представниками різних 

професій і які з них викликали у вас найбільший інтерес? 

23. Як вам краще працювати: 

а) індивідуально; б) з товаришами; в) у групі? 

24. Ким ви 6 хотіли бути в професійній групі: 

а) виконавцем; б) організатором? 

25. В яких предметних гуртках ви берете участь? В яких ще б хотіли 

займатися й школі та поза школою? 

26. В яких факультативних заняттях ви берете участь або хотіли б 

брати участь? 

7. Якою областю знань та умінь ви захоплюєтеся: 

а) про природу; б) про науку; в) про мистецтво; г) про техніку; д) про 

людину? 

Обробка отриманих даних 

Якісний аналіз відповідей дасть старшокласнику відомості про загальні 

життєві плани, (1, 16, 17, 27), захоплення та професійні наміри (2, 11, 12, 13, 

23, 24, 25, 26), знання про вибрану професію (питання 3, 4, 5, 11) та оцінку 

школярем своєї придатності до неї (питання 7, 14), про оцінку роботи педаго-

гів та старшокласників із професійного самовизначення (питання 6, 8, 9, 10, 

18, 19, 21, 22). 
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Додаток Д 

Методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації»  

Система ціннісних орієнтацій визначає змістовний бік спрямованості 

особистості й становить основу її відносин до навколишнього світу, до інших 

людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності, 

основу життєвої концепції й «філософії життя». 

Таблична форма «ключа» зручна для обробки матеріалу, дозволяє 

швидко й чітко структурувати ціннісні орієнтації випробуваних, підходить як 

для якісного, так і для кількісного аналізу результатів. 

Присвоєння номерів кожній із цінностей не є універсальним і ні в якій 

мірі не визначає ієрархію зазначених цінностей. Цей вимушений хід 

зроблений для зручності обробки результатів. 

Методика встановлення ціннісних орієнтацій М. Рокича заснована на 

прямому ранжуванні списку цінностей і є найпоширенішою в наш час. 

М.Рокич розрізняє два класи цінностей: 

• термінальні — переконання в тому, що якась кінцева мета 

індивідуального існування варта того, щоб до неї прагнути; 

• інструментальні — переконання в тому, що якийсь образ дій або 

властивість особистості є кращим у будь-якій ситуації. 

Респондентові пред’являється два списки цінностей (по 18 у кожному) 

або на аркушах паперу, або на картках (порядкові номери зазначаються на 

оборотному боці картки). У списках випробуваний привласнює кожної 

цінності ранговий номер, а картки розкладає одну за одною по значимості 

для нього. Остання форма подачі матеріалу дає більш надійні результати. 

Спочатку пред’являється набір термінальних (список А), а потім набір 

інструментальних (список Б) цінностей. 

Для подолання зазначених недоліків методики й більш глибокого 

проникнення в систему ціннісних орієнтацій можливі зміни інструкції, які 

дають додаткову діагностичну інформацію й дозволяють зробити більш 
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обґрунтовані висновки. Приміром, після основної серії можна попросити 

випробуваного ранжувати картки, відповідаючи на наступні запитання. 

В якому порядку й у якому ступені (у відсотках) реалізовані дані 

цінності у вашому житті? 

— Як би ви розташували ці цінності, якби стали таким, яким мріяли? 

— Як, на ваш погляд, це зробила б ідеальна, досконала людина? 

— Як зробило б це, на вашу думку, більшість людей? 

— Як це зробили б ви 5 або 10 років тому? Через 5 або 10 років? 

— Як ранжували б картки близькі вам люди? І т. д. у залежності від 

цілей дослідження 

Список А (термінальні цінності) 

la. Активне діяльне життя (повнота й емоційна насиченість життя). 

2а. Життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що 

досягаються життєвим досвідом). 

За. Здоров’я (фізичне й психічне). 

4а. Цікава робота. 

5а. Краса природи й мистецтва (переживання прекрасного в природі й у 

мистецтві). 

ба. Любов (духовна й фізична близькість із коханою людиною). 

7а. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

ускладнень). 

8а. Наявність гарних і вірних друзів. 

9а. Суспільне визнання (повага навколишніх, колективу, товаришів по 

роботі). 

10а. Пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляду, 

загальної культури, інтелектуальний розвиток). 

11а. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей). 

12а. Розвиток (робота над собою, постійне фізичне й духовне 

вдосконалювання). 
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13а. Розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 

обов’язків). 

14а. Воля (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках). 

15а. Щасливе сімейне життя. 

16а. Щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалювання інших 

людей, усього народу, людства в цілому). 

17а. Творчість (можливість творчої діяльності). 18а. Упевненість у собі 

(внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч, сумнівів). 

Список Б (інструментальні цінності) 

16. Акуратність (охайність), уміння тримати в порядку речі, порядок у 

справах. 

26. Вихованість (гарні манери). 

36. Високі запити (високі вимоги до життя й високі домагання). 

46. Життєрадісність (почуття гумору). 

56. Ретельність (дисциплінованість). 

бб. Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче). 

76. Непримиренність до недоліків у собі й інших. 

86. Освіченість (широта знань, висока загальна культура). 

96. Відповідальність (почуття обов’язку, уміння дотримуватися слова). 

106. Раціоналізм (уміння здорово та логічно мислити, приймати 

обмірковані, раціональні рішення). 

116. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна). 

126. Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів. 

136. Тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед 

труднощами). 

146. Терпимість (до поглядів і думок інших, уміння прощати іншим 

їхні помилки й омани). 

156.Широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати 

інші смаки, звичаї, 

звички). 
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166. Чесність (правдивість, щирість). 

176. Ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі). 

186. Чуйність (дбайливість). 

Обробка й аналіз результатів 

Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їхнє 

угрупування випробуваним у змістовні блоки. Так, наприклад, можна 

виділити «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної 

самореалізації й особистого життя тощо. Інструментальні цінності можуть 

групуватися в етичні, цінності спілкування, цінності справи, 

індивідуалістичні й конформістські, а також альтруїстичні цінності, цінності 

самоствердження, прийняття інших і т. д. 

Психолог повинен спробувати вловити індивідуальну закономірність. 

Якщо не вдається виявити жодної закономірності, можна припустити або 

несформованість у випробуваного системи цінностей, або нещирість 

відповідей. 

КЛЮЧ 

Система цінностей Список А Термінальні 

цінності 
Список Б Інструментальні 

цінності 

1 Особистісні 2а За 6а 12а 15а 18а 16 26 46 96 116 166 

Суспільні 1а 5а 8а 13а 14а 16а 66 76 126 146 156 186 

Професійні 4а 7а 9а 10а Па 17а 36 56 86 106 136 176 

(відображують самореалізацію суб’єкта) 

2 Самоствердження 2а За 9а 12а 16а 18а 36 66 86 116 126 166 

Спілкування 1а 5а 6а 8а 13а 15а 16 46 76 146 156 186 

Справи 4а 7а 10а Па 14а 17а 26 56 96 106 136 176 

(дані корелюють із вектором спрямованості) 

3 Індивідуалістичні 1а За 9а 12а 14а 17а 36 66 96 126 136 166 

Конформістські 4а ба 7а 8а 13а 18а 26 46 56 86 116 176 

Альтруїстичні 2а 5а 10а 11а 15а 16а 16 76 106 146 156 186 

 (спрямованість в системі міжособистісних відносин) 
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Додаток Е 

Методика К.Томаса 

«Діагностика схильності особистості до конфліктної поведінки» 

За допомогою даного тесту К. Томаса є можливість визначити власний 

стиль поведінки в конфліктній ситуації. Усього таких стилів п’ять: 

1. співпраця є пошуком альтернативи, прагненням задовольнити 

власні інтереси за рахунок інших; 

2. компроміс як прагнення частково задовольнити свої домагання, 

так і прагнення опонента; 

3. уникання як відмова від власних інтересів і від захисту інтересів 

іншої людини; 

4. пристосування як жертвування власними інтересами на користь 

іншого; 

5. суперництво як намагання задовольнити власні інтереси за 

рахунок інших. 

Для того, щоб визначити, до якого способу схиляється людина, 

потрібно уважно прочитавши кожне з подвійних висловлень, обрати те, що 

найбільше відповідає тому, як опитуваний зазвичай діє. 

1. а) Іноді даю можливість іншим взяти на себе відповідальність за 

вирішення спірного питання; 

 б) замість обговорювати те, в чому ми розходимося, намагаюся 

звернути увагу на те, з чим ми обоє погоджуємося. 

2. а) Намагаюся знайти компромісне рішення; 

 б) намагаюся владнати конфлікт з урахуванням інтересів іншої 

людини. 

3. а) Як правило, наполегливо прагну домогтися свого; 

 б) іноді жертвую власними інтересами задля інтересів іншого. 

4. а) Намагаюся знайти компромісне рішення; 

 б) намагаюся не зачіпати почуття іншої людини. 
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5. а) Намагаюся уладнати конфліктну ситуацію, постійно шукаю 

підтримку в іншого; 

 б) прагну робити все, щоб уникнути зайвого напруження. 

6. а) Намагаюся уникнути неприємностей для себе; 

 б) прагну досягти свого. 

7. а) Намагаюся відкласти вирішення спірного питання, щоб згодом 

вирішити його остаточно; 

 б) я вважаю можливим чимось поступитись, щоб уладнати конфлікт. 

8. а) Звичайно наполегливо прагну домогтися свого; 

 б) насамперед намагаюся з’ясувати, у чому полягають усі зачеплені 

інтереси та спірні питання. 

9. а) Думаю, не завжди варто хвилюватися через суперечки, що 

виникають; 

 б) докладаю всіх зусиль, щоб домогтися свого; 

10. а) Твердо прагну домогтися свого; 

 б) пробую знайти компромісне рішення. 

11. а) Насамперед прагну чітко з’ясувати, в чому полягають усі 

інтереси, що були зачеплені, і спірні питання; 

 б) намагаюся заспокоїти іншого та зберегти наші стосунки. 

12. а) Часто уникаю займати позицію, яка може викликати суперечку; 

 б) даю змогу іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він 

також іде назустріч. 

13. а) Пропоную середню позицію у спірному питанні; 

 б) наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму. 

14. а) Повідомляю іншому свою точку зору і запитую про його власну; 

 б) намагаюся довести іншому логіку і перевагу моїх поглядів. 

15. а) Намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки; 

 б) намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруження. 

16. а) Намагаюся не зачепити почуттів іншого; 

 б) зазвичай намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції. 
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17. а) Зазвичай наполегливо прагну домогтися свого; 

 б) намагаюся зробити все, щоб уникнути зайвого напруження. 

18. а) Якщо це робить іншого щасливим, даю змогу наполягати на 

своєму; 

 б) даю іншому змогу залишатися при своїй думці, якщо він іде мені 

назустріч. 

19. а) Перш за все прагну визначити, у чому полягають усі зачеплені 

інтереси та спірні питання; 

 б) намагаюся відкласти вирішення спірних питань для того, щоб 

згодом вирішити їх остаточно. 

20. а) Намагаюся одразу усунути нашу суперечку; 

 б) намагаюся знайти найкраще поєднання переваг і втрат для нас обох. 

21. а) Коли веду переговори, намагаюся бути уважним до іншого; 

 б) завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми. 

22. а) Намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між 

моєю та позицією іншого; 

 б) відстоюю свою позицію. 

23. а) Як правило, намагаюся задовольнити бажання кожного з нас; 

 б) іноді даю змогу іншим взяти на себе відповідальність за вирішення 

спірного питання. 

24. а) Якщо іншому його власна позиція видається дуже важливою, 

намагаюся йти йому назустріч; 

 б) прагну схилити іншого до компромісу. 

25. а) Намагаюся переконати іншого у своїй правоті; 

 б) під час переговорів, намагаюся бути уважним до аргументів іншого. 

26. а) Звичайно пропоную свою позицію; 

 б) майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас. 

27. а) Часто прагну уникати суперечок; 

б) якщо це зробить іншого щасливим, дам йому змогу наполягати на 

своєму. 
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28. а) Звичайно наполегливо прагну домогтися свого; 

 б) щоб владнати ситуацію, прагну знайти підтримку в іншого. 

29. а) Пропоную середню позицію; 

 б) думаю, що не завжди варто хвилюватися через суперечки, що 

виникають. 

30. а) Намагаюся не зачепити почуття іншого; 

 б) завжди займаю таку позицію в суперечці, щоб ми могли разом 

досягти успіху. 

Бланк відповідей ( ключ до тесту) 

Номер 

твердження 

Суперництво Співпраця Компроміс Уникнення Пристосування 

1.    А Б 

2.  Б А   

3. А    Б 

4.   А  Б 

5.  А  Б  

6. Б   А  

7.   Б А  

8. А Б    

9. Б   А  

10. А  Б   

11.  А   Б 

12.   Б А  

13. Б  А   

14. Б А    

15.    Б А 

16. Б    А 

17. А   Б  

18.   Б  А 

19.  А  Б  

20.  А Б   

21.  Б  А  

22. Б  А   

23.  А  Б  

24.   Б  А 
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25. А Б    

26.  Б А   

27.    А Б 

28. А Б    

29.   А Б  

30.  Б   А 

Сума      

Підсумок      

Обробка результатів 

Користуючись ключем, підраховують кількість відповідей, які збіглися 

за кожним розділом (n). 

Кількісно показник для кожного з п’яти стилів поведінки (Пі) 

підраховується за формулою Пі = (n|12) 100%. 

Після закінчення тестування випробуваному видаються результати за 

такою формою: 

 

· співпраця в _______% випадків 
· компроміс у _________% випадків 
· уникання в __________% випадків 
· пристосування в __________% випадків 
· суперництво в _________% випадків 
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Додаток Є 

Методика Л. В. Байбородової «Вивчення мотивів участі учня у 

діяльності» 

Інструкція. 

Учню пропонується визначити те, що приваблює його у спільній 

діяльності. Для відповіді використовується наступна шкала: 3 — приваблює 

дуже сильно; 2 — приваблює в значній мірі; 1 — приваблює слабко; 0 — 

зовсім не приваблює.  

Зміст тесту-опитувальника: 

 Що приваблює в діяльності: 1. Цікава справа. 2. Спілкування з різними 

людьми. 3. Допомога товаришам. 4. Можливість передати свої знання. 5. 

Творчість. 6. Придбання нових знань, умінь. 7. Можливість керувати іншими. 

8. Участь у справах свого колективу. 9. Можливість заслужити повагу 

товаришів. 10. Зробити добру справу для інших. 11. Виділитися серед інших. 

12. Виробити в себе деякі риси характеру. 

 Обробка й інтерпретація результатів. Для визначення домінуючих 

мотивів варто виділити наступні блоки:  

а) колективістські мотиви (п. З, 4, 8, 10); б) особистісні мотиви (п. 1, 2, 

5, 6, 12); в) престижні мотиви (п. 7, 9, 11). Порівняйте середні оцінки по 

кожному блоці та визначте домінуючі мотиви участі школяра у діяльності. 
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Додаток Ж 

Анкети вивчення сформованості життєвої компетентності учнів за 

ступенями навчання 

Анкета для учнів, випускників І ступеня з дослідження стану 

сформованості життєвої компетентності 

1. Як часто ти замислюєшся над можливими наслідками своїх вчинків ? 

1 – завжди 

2 – досить часто 

3 - інколи 

4 - ніколи 

2. Якщо ти замислюєшся над можливими наслідками своїх вчинків, 

то на що ти насамперед звертаєш увагу? 

1 – на те, щоб не потрапити в якусь халепу або не залишитися в 

програші; 

2 – на те, щоб не викликати незадоволення або осуд однокласників і 

батьків; 

3 – на те, щоб не зашкодити іншим людям; 

4 – на щось інше 

3. Чи відчуваєш ти «муки сумління» у тих випадках, коли чиниш щось 

неправильно, хоча й ніхто крім тебе про це не знає? 

1 – так 

2 - ні 

4. Чи буває тобі соромно за інших людей, коли ти бачиш, що вони 

поводяться неправильно? 

1 – так 

2 – ні 

5. Чи вважаєш ти хоч в якійсь мірі себе відповідальним за дії своїх 

друзів? 

1 – так 

2 – ні 
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6. Чи хвилюють тебе події, що відбуваються в світі? 

1 – так 

2– ні 

7. Як ти вважаєш: чи завжди людина повинна нести якесь 

покарання за свої вчинки , якщо вони приносять комусь шкоду? 

1 – завжди 

2 – не завжди 

3 – важко відповісти 

8. Як ти вважаєш: чи повинен хтось нести відповідальність за те, 

що гине природа, люди вбивають один одного в міжнаціональних 

конфліктах або вмирають з голоду? 

1 – повинен 

2 – не повинен 

3 – важко відповісти 

9. Як ти вважаєш: в якому випадку людина має бути найбільш 

відповідальною за свої вчинки? 

1 – якщо вона наносить шкоду природі; 

2 – якщо вона наносить шкоду людству; 

3 – якщо вона наносить шкоду своїй країні; 

4 – якщо вона наносить шкоду своїм друзям; 

5 – якщо вона наносить шкоду своїй сім’ї; 

6 – якщо вона наносить шкоду самій собі; 

7 – важко відповісти 
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Додаток И 

Модифікована методика А. С. Будассі 

Контингент: старші підлітки, юнаки та дорослі (починаючи з 9 класу). 

Матеріали та обладнання: ручки або олівці, тестові бланки за 

кількістю присутніх, список Будассі (прикріпити на дошці у вигляді плакату; 

для індивідуального дослідження ці слова записуються на нумерованих 

карках). 

Інструкція: «Уважно подивіться на список характерологічних якостей 

людини. З цього списку виберіть два ряди слів по 10-20 у кожному. У 

перший стовпчик – назвемо його «Мій ідеал» – помістіть слова, які 

характеризують ту людину, якою ви хотіли б стати. 

У другому стовпчику – назвемо його «Антиідеал» – слова, що 

позначають риси, якими ідеал володіти не повинен. 

З першого «позитивного» і другого «негативного» рядків виберіть ті 

риси, якими ви, як вам здається, володієте. При цьому вибір треба робити за 

системою «так – ні»: є у вас ця риса чи ні поза залежністю від ступеня її 

вираження». 

СПИСОК БУДАССІ 

Акуратність Безтурботність Ніжність 

Гордість Турботливість Нерішучість 

Злопам’ятність Капризність Вразливість 

Мрійливість Наполегливість Педантичність 

Нервозність Чарівність Принциповість 

Чуйність Підозрілість Привітність 

Презирливість Безстрасність Рішучість 

Стриманість Терплячість Співчутливість 

Завзятість Ентузіазм Боягузтво 

Сприйнятливість Життєрадісність Поступливість 

Сором’язливість Вишуканість Вдумливість 
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Повільність Мстивість Брутальність 

Невимушеність Нестриманість Заздрісність 

Обережність Рухливість Щирість 

Поетичність Розв’язність Легковір’я 

Самозабуття Сором’язливість Помисливість 

Захопливість Холодність Нерішучість 

Обробка та інтерпретація результатів. Число позитивних рис, які ви 

собі приписуєте, поділіть на число слів, поміщених у стовпчику «Мій ідеал». 

Якщо результат близький до одиниці (0,7—1,0), ви швидше за все себе 

переоцінюєте. Результат, близький до нуля (0,1—0,3), свідчить про 

недооцінку й підвищену самокритичність. 

0,4—0,6 — нормальна середня самооцінка, ви досить критично себе 

сприймаєте. 
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Додаток К 

Самотест «Готовність до саморозвитку» 

(Т. Ратанова, Н. Шляхта «Психодіагностичні методи вивчення 

особистості») 

Респонденту пропонується наступне завдання. Прочитайте кожне 

твердження в завданні, напишіть його номер і оцініть, наскільки це 

твердження вірне для вас. Якщо вірне, то напроти номера поставте знак «+»; 

якщо невірно, то знак «-». Якщо не знаєте, як відповісти, поставте знак «?». 

Останню відповідь допускайте тільки в крайніх випадках. Прочитайте ще раз 

інструкцію и починайте виконувати завдання. 

Запитання. 

1. У мене з’являється бажання більше дізнатися про себе. 

2. Я вважаю, що мені немає необхідності в чому-небудь змінюватись. 

3. Я впевнений (а) у своїх силах. 

4. Я вірю, що все задумане мною здійсниться. 

5. У мене немає бажання знати свої позитивні та негативні сторони. 

6. У своїх планах я частіше сподіваюся на вдачу, ніж на себе. 

7. Я хочу краще і ефективніше працювати. 

8. Коли потрібно, я вмію змусити себе змінитись. 

9. Мої невдачі багато в чому пов’язані з невмінням це зробити. 

10. Мені цікавить думка інших про мої якості та можливості. 

11. Мені важко самостійно досягти задуманого і виховати себе. 

12. У будь-якій справі я не боюсь невдачі і помилок. 

13. Мої здатності та вміння відповідають вимогам моєї професії. 

14. Обставини сильніші мене, навіть, якщо я дуже хочу щось зробити. 

Обробка результатів. 

Готові відповіді під час обробки не виправляти. Напроти кожного з 14 

номерів завдання задайте значення «ключа». 

Значення "ключа" за кожним затвердженням: 
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1. (+); 2. (-); 3. (+); 4. (+); 5. (-); 6. (-); 7. (+); 8. (+); 9. (+); 10. (+); 11. (-); 

12 (+); 13. (-); 14. (-). 

Порахуйте кількість тверджень, які співпадають з ключем. Варіанти, 

коли ваша відповідь співпадає зі знаком «ключа». Якщо у відповіді знак 

питання, то вона не співпадає з ключем. Щоб визначити значення вашої 

готовності «хочу знати себе», потрібно підрахувати кількість копій за 

твердженнями з номерами: 1,2,5,7,10,13.Таким же чином ви визначаєте 

значення готовності «я можу самовдосконалюватись», підрахувавши 

кількість відповідей за твердженнями: 3,4,6,8,11,12,14. Аналіз результатів. 

Отримані знання переносяться на графік: по горизонталі відкладається 

значення ГЗС («хочу знати себе»), а по вертикалі - значення ГМС («можу 

самовдосконалюватись»). За двома координатами відзначаємо на графіку 

точку, яка «попадає» в один із квадратів: А, Б, В, Г. «Попадання» в квадрат 

на графіку - це один із ваших станів на даний момент: 

А - «я можу самовдосконалюватись», але «не хочу знати себе»; 

Б - «хочу знати себе» і «можу змінитись»; 

В - «не хочу знати себе» і «не хочу змінюватись»; 

Г - «хочу знати себе», але «не можу себе змінити»; 

Інтерпретація можливих комбінацій. 

Перший випадок (квадрат Г) 

Таке сполучення означає, що ви хочете знати більше про себе, але ще 

не володієте хорошими навичками самовдосконалення. Труднощі у вашій 

зайнятості не повинні викликати у вас таку реакцію: «Не вийде, значить я не 

буду робити». Подивіться уважно на твердження за ГМС, які не співпадають 

у відповідях з «ключем». Аналіз показує, де і над чим вам потрібно 

працювати. У самовдосконаленні, якщо ви готові на це, потрібно пам’ятати 

слова Сенеки молодшого: «Свої здатності людина може дізнатися, тільки, 

спробувавши застосувати їх". Щоб навчитися плавати, треба насправді 

плавати або весь час намагатись це зробити. І успіх буде за вами. 

Другий випадок. (квадрат А) 
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Ваше значення ГЗС («хочу знати себе») менше, ніж ГМС («можу 

самовдосконалитись»), тобто, ви маєте більше можливостей до 

саморозвитку, ніж бажання пізнати себе. У цьому випадку треба сподіватися 

на необхідність почати з освоєння професії. Професіоналізм в будь-якій 

сфері досягається, перш за все, через виявлення свого індивідуального стилю 

діяльності. А це, як ви розумієте, без самопізнання неможливо. Обидва 

наведених випадки співвідношення «готовність до саморозвитку» можна 

розглядати і в тих ситуаціях, коли значення ГЗС та ГМС менше 4 балів 

(квадрат В). При цьому ваш аналіз повинен бути спрямований на ті 

твердження, які не співпадають з «ключем».  
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Додаток Л 

Тест М. Снайдера «Оцінка самоконтролю в спілкуванні» 

Уважно прочитайте десять пропозицій, що описують реакції на деякі 

ситуації. Кожне з них ви повинні оцінити як вірне чи невірне стосовно до 

себе. Якщо пропозиція здається вам вірною чи переважно вірною, поставте 

поруч з порядковим номером букву «У», якщо невірною чи переважно 

невірною – букву «Н».  

1. Мені здається важким мистецтво копіювати звички інших людей. 

2. Я б, мабуть, міг зваляти дурня, щоб привернути увагу чи 

побавити навколишніх. 

3. З мене міг би вийти непоганий актор. 

4. Іншим людям здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж 

це є насправді. 

5. У компаніях я рідко виявляюся в центрі уваги. 

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто 

поводжуся зовсім по-різному. 

7. Я можу відстоювати тільки те, у чому я щиро переконаний. 

8. Щоб процвітати в справах і у стосунках з людьми, я намагаюся 

бути таким, яким мене очікують бачити. 

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не сприймаю. 

10. Я не завжди такий, яким здаюся. 

Люди з високим комунікативним контролем, за Снайдером, постійно 

стежать за собою, добре знають, де і як поводитися , керують вираженням 

своїх емоцій. Разом з тим, у них утруднена спонтанність самовираження, 

вони не люблять непрогнозованих ситуацій. Їхня позиція: «Я такий, який я є 

в даний момент». Люди з низьким комунікативним контролем більш 

безпосередні і відкриті, у них більш стійке «Я», мало піддається змінам у 

різних ситуаціях.  

Підрахунок результатів: по одному балі нараховується за відповідь „Н” 

на питання 1,5 і 7 і за відповідь «В» на всі інші. Підрахуйте суму балів. Якщо 
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Ви щиро відповідали на питання, то про Вас, очевидно, можна сказати 

наступне: 

0-3 балів – у Вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка 

стійка, і Ви не вважаєте за потрібне змінюватися залежно від ситуацій. Ви 

здатні до щирого саморозкриття в спілкуванні. Деякі вважають Вас 

«незручним» у спілкуванні через вашу прямолінійність. 

4-6 балів – у Вас середній комунікативний контроль, Ви щирі, але не 

стримані у своїх емоційних виявах під час поводження з оточуючими 

людьми. 

7-10 балів – у Вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите 

в будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації, добре відчуваєте і 

передбачаєте враження, що Ви справляєте на навколишніх. 
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Додаток М 

Година спілкування «Шлях до самореалізації або, як стати 

особистістю» 

Мета: сприяти розвитку в учнів життєвих орієнтирів; виховувати 

прагнення до позитивних вчинків, уміння створювати ситуацію успіху. 

Обладнання: ватман, маркер, папір, фломастери, тест «Чи здатні ви 

досягти успіху – стати особистостями?».  

Класний керівник. Життя щоденно ставить людину перед необхідністю 

вибору,  

- прийняттям відповідальних рішень. Життєвий шлях особистості 

багато в чому залежить від того, наскільки вона здатна пізнати світ і себе, 

свідомо визначити мету і підпорядкувати їй свою діяльність.  

Кожен хоче чогось досягти у житті, щоб мати можливість пишатися 

собою. Чому ж одному це вдається, а іншому ні? Адже людина має реальні 

можливості керувати власним життям і розвитком, розвивати власне «Я», 

виявити «іскру Божу», досягти відчуття впевненості й надійності. Життєва 

мета спрямована на досягнення самореалізації. 

Саме про самореалізацію, або як стати особистістю і поговоримо 

сьогодні. Спочатку спробуємо визначити, що потрібно зробити, щоб стати 

особистістю. 

(Відповідь учнів.) 

Звернемося до інформаційного центру (спеціально підготовлені учні) 

Ділова гра. «Інформаційний центр». Гадаємо, що для самореалізації 

потрібний успіх. Згідно з визначенням тлумачного словника сучасної 

української мови, успіх – позитивний наслідок роботи, справи, удача, талант: 

- громадське визнання, схвалення чого-небудь, чиїхось досягнень; 

- визнання кимось, чиїх-небудь позитивних якостей, особливостей, 

захоплення з боку осіб іншої статі. 
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Співробітники інформаційного центру повідомляють про шлях до 

успіху визначних людей. Чи знаєте ви видатних людей, які досягли успіху в 

житті, стали особистістю? 

Маючи феноменальну пам’ять, Наполеон так і не зміг вивчити 

англійську мову. Пушкіна лякали математичні формули. Бальзака не раз 

садовили до карцеру, щоб «заохотити» до науки недбайливого учня. 

 Навіть видатним людям-геніям потрібно було наполегливо працювати, 

щоб розвинути закладені здібності й досягти успіху. Тож немає сенсу 

переконувати, що талановита людина може досягти певних успіхів, стати 

особистістю, коли вірить у себе і знає, що у неї вистачить сил, аби здійснити 

свою мету. 

Чи можуть досягти успіху люди з фізичними вадами? (Учні наводять 

приклади) 

 Бетховен творив музику і після того, як зовсім утратив слух. 

Найвидатніший поет античності Гомер – був сліпим. Мігель Сервантес був 

одноруким. 

Відомий учений Костянтин Ціолковський з дитинства був глухим. 

Можливо, саме це стало своєрідним стимулом його розвитку. Він писав: 

«Глухота була моїм погоничем, батогом, який гнав мене все життя. Вона 

віддаляла мене від людей, примушувала зосередитися, віддатися своїм 

навіяним наукою думкам. Без неї я б ніколи не написав стільки праць.» 

Ми говорили про талановитих людей, які самореалізувалися, стали 

особистостями, а зараз я пропоную тест «Чи здатні ви досягти успіху – стати 

особистістю?»  

Тест. 

1. Успіх у житті, на мій погляд, забезпечується: 

а) допомогою друзів; 

б) спільною роботою; 

в) моєю цілеспрямованістю. 

2. Дружба для мене: 
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а) підтримка; 

б) співпраця; 

в) самоствердження. 

3. Потрапивши у несподівану, ризиковану ситуацію, я: 

а) шукаю допомоги; 

б) покладаюсь і на себе і на партнерів; 

в) приймаю рішення і вживаю необхідні заходи самостійно. 

4. Справжній професіонал, на мою думку, відрізняється: 

а) посидючістю і дисциплінованістю; 

б) підготовкою; 

в) рішучістю. 

5. Яка з геометричних фігур вам найбільше подобається? 

а) квадрат; 

б) круг; 

в) трикутник. 

6. Коли мені сподобалась особа протилежної статі, я: 

а) чекаю від неї ініціативи; 

б) поступово вхожу в контакт із нею; 

в) говорю про це їй (йому) відразу й рішуче. 

7. У компанії, де багато незнайомих, я: 

а) відчуваю себе «не у своїй тарілці»; 

б) знаходжу спільні теми і контакт; 

в) відпочиваю, не звертаючи уваги на присутніх. 

8. Під час публічного виступу (у відповіді перед класом) я: 

а) соромлюся, хвилююся; 

б) шукаю взаєморозуміння у слухачів; 

в) дістаю задоволення від свого голосу. 

9. Для вирішення ризикованих складних справ краще брати людей: 

а) надійних; 

б) розумних і старанних; 
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в) самостійних і незалежних. 

10. Доля, на мою думку – це: 

а) неминучість; 

б) поєднання везіння і невезіння; 

в) здатність самому творити своє життя.  

За кожен варіант А поставте собі 1 бал, За кожен варіант Б – 3 бали, а за 

варіант В – 0 балів. 

Підрахуйте загальну суму балів. 

Інтерпретація результатів:  

Якщо ви набрали 10-15 балів: на жаль, ви не можете самі впоратися з 

проблемою. Складність вашого етапу — у закоренілій настанові, що ви 

немічні, до того ж не бажаєте змінити ситуацію. Низьке самооцінювання — 

основна завада на шляху досягнення успіху, його слід позбутися. 

Сума балів від 16 до 22 свідчить про ваші завищені амбіції. В окремих 

випадках ви зможете досягти успіху. Але ваші самовпевненість і егоїзм 

дратують багатьох і налаштовують на конфлікт із вами. Вам потрібно 

орієнтуватися на співпрацю та інколи чинити наступ на власне «Я». 

Якщо ви набрали від 23 до 30 балів, вас можна привітати. Ви знайшли 

правильний шлях до досягнення успіху. Ваші амбіції виявляються тільки там, 

де це необхідно. Люди вас розуміють і готові з вами співпрацювати. Так 

тримати! 

Хочу сказати, що всі ми досягли успіху в житті, адже добре 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. 

Що найперше має визначити для себе людина? (Мету.) 

Якою може бути ця мета? (Духовна, матеріальна. Хороша чи погана.) 

Коли людина ставить перед собою якусь мету, вона таким чином 

мимоволі себе оцінює. Якщо ставить перед собою завдання здобути всі 
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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. 

Для досягнення мети дуже важлива здатність сприймати своє життя як 

безперервний ланцюг подій. Від того, які події минулого ми згадуємо, 
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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. 

Занотуйте, будь ласка, пам’ятку «Як досягти самореалізації в житті». Бо 

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! 

Пам’ятка «Як досягти самореалізації в житті» 

• 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 справами. 
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Додаток Н  

Тренінг «Не залишимось байдужими»! 

Якщо ти не знаєш ні себе,  

ні супротивника — ти програєш.  

Якщо ти знаєш тільки себе — можливо,  

ти виграєш.  

Якщо знаєш і себе,  

і супротивника — перемога  

буде на твоєму боці.  

Мета: формування у старшокласників життєвої позиції щодо власної 

безпеки життєдіяльності, виховання толерантного ставлення до ВІЛ-

інфікованих. 

Модератор. Історія знає немало прикладів, коли страшні епідемії 

холери, чуми, віспи спустошували сотні міст і сіл. Але людство вижило, хоча 

і дорогою ціною. Та з’явилась нова хвороба – СНІД. Тема досить часто 

присутня в нашому щоденному житті. Зустрічаємо її в газетах і журналах, її 

обговорюють у телепрограмах і передають у випусках новин, вона 

з’являється в розмовах із друзями та колегами на роботі. А зараз напишіть на 

папірцях у вигляді замочків), чого саме ви чекаєте від сьогоднішнього 

тренінгового заняття. Наприклад: «Від тренінгу я очікую, що зможу зберегти 

здоров’я». (Учні озвучують свої очікування та вішають на плакат із 

зображенням скриньки). Сподіваюся, що наші очікування здійсняться. 

1. Вправа-знайомство. «Не хочу вихвалятись, але я…»Шановні 

учасники, пропоную вам виконати вправу «Незакінчене речення». Кожен із 

Вас має продовжити фразу «Не хочу вихвалятись, але я…» 

2. Робота в групах з поняттями. 

Для продовження роботи нам потрібно об’єднатися в три групи за 

допомогою геометричних фігур. {Трикутники, сядьте з лівого боку, 

квадратики — з правого, кола — посередині.)  
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• Завдання: розшифруйте абревіатури ВІЛ,СНІД, ІПСШ і поясніть 

кожне поняття. (Кожній групі — картка з написом абревіатур на листі 

формату А4.)  

«Яка група вже готова до відповіді?  

Перша група. ВІЛ — вірус, імунодефіциту, людини. (Інфекційне 

захворювання, що спричиняється вірусом, який руйнує імунну систему 

людини.) 

Друга група. ІПСШ – інфекції, що передаються статевим шляхом. 

Третя група. СНІД – синдром набутого імунодефіциту.(Кінцева стадія 

ВІЛ –інфекції, що виникає внаслідок імунного дефіциту. Невиліковне 

смертельне захворювання.) 

2. «Мозковий штурм». Які шляхи: передачі вірусу вам відомі?  

(Усі варіанти відповідей занотовуються на великому аркуші паперу 

Основні шляхи передачі ВІЛ: 

1. Незахищений статевий контакт із ВІЛ-інфікованою людиною. 

2. Порушення цілісності шкіри гострим предметом (голкою, 

бритвою, інструментом для татуювання), який перед цим використовувала 

інфікована людина, і кров якої залишилася на цьому предметі. Ризик 

інфікування ВІЛ найбільший при повторному використанні шприца чи голки 

для введення ліків або наркотиків після носія вірусу, а також при переливанні 

крові, що містить ВІЛ. 

3. Від інфікованої матері до плоду під час вагітності, пологів, після 

народження дитини через молоко матері. 

3. Робота в парах 

За допомогою листівок закінчіть твердження вірус імунодефіциту 

людини не передається через...». 

Кожній парі я роздала листочки з художнім зображенням тверджень, 

вам треба вибрати той варіант, який буде правильним. (Усі варіанти від-

повідей прикріпіть до плакату з початком речення. 

1. Спільне користування одягом. 
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2. Рукостискання. 

3. Спільне користування фонтанчиком для питної води.  

4. Посуд, їжа.  

5. Домашні тварини.  

6. Туалети. 

7. Чхання та кашель 

8. Контакти в громадському транспорті (наприклад,  

«години пік»). 

9. Обійми. 

10. Монети та паперові гроші.  

11.  Постільна та натільна білизна.  

12. Рушники, мило, мочалка.  

13.  Укуси комарів та інших комах.  

14.  Плавання в басейні.  

15. Дружні поцілунки. 

4. Інформаційна хвилинка «Лікування ВІЛ-інфекції» 

На сьогодні не існує ліків, які б вилікували ВІЛ-інфекцію, як немає і 

вакцини, що охороняє від зараження ВІЛ, СНІД. Хоча періодично 

з’являються публікації «вперше досягай успіху», однак отримана вакцина від 

СНІДу демонструє часткову ефективність. Тому єдиним методом боротьби з 

ВІЛ, СНІД є профілактика. А поки, що всі ми живемо сьогодні й ви повинні 

добре знати шляхи передачі цього небезпечного захворювання з тим, щоб 

захистити себе. Адже, якщо ти не знаєш ні себе, ні супротивника – ти 

програєш. Якщо ти знаєш тільки себе – можливо, ти виграєш. Якщо знаєш і 

себе, і супротивника — перемога буде на твоєму боці. 

5.Вправа «Міфи і факти про ВІЛ, СНІД» 

А тепер перевіримо, що ви знаєте про СНІД і шляхи його 

попередження. 

Кожному з вас я роздала по дві картки: на одній написано слово 

«факт», а на другій — «міф». Якщо інформація або твердження, які я буду 
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читати, вам здаються- правильними, ви показуєте картку зі словом «факт», 

якщо ж ні – «міф». Даєте пояснення такому своєму вибору. 

1. ВІЛ – це вірус, що викликає СНІД. 

2. Можна заразитися ВІЛ, випивши зі склянки, якою користувався 

ВІЛ-інфікований. 

3. ВІЛ передається через дружній поцілунок. 

4. Можна заразитися ВІЛ при переливанні не-перевіреної крові. 

5. Людина — носій ВІЛ — може заразити свого статевого партнера. 

6. Уживання алкоголю може підвищити ризик зараження ВІЛ. 

7. Комарі можуть бути переносниками ВІЛ. 

8. Використання одноразових шприців може захистити від ВІЛ, 

СНІДу. 

9. Використання латексних презервативів під час статевого 

контакту може зменшити ризик зараження ВІЛ. 

10. Можна заразитися ВІЛ через користування спільним туалетом. 

11. Більшість людей, інфікованих ВІЛ, становлять загрозу для 

суспільства. 

12. ВІЛ — кінцева стадія захворювання на СНІД. 

13. СНІД — це респіраторна хвороба (застуда). 

Необхідно пам’ятати, що будь-яка людина має однаковий ризик 

заразитися вірусом імунодефіциту. На сьогодні ВІЛ, СНІД не зважає на такі 

традиційні кордони, як статева незалежність, сексуальні вподобання, спосіб 

життя, соціальний статус чи расу. Усі ми рівні перед ризиком бути 

враженими ВІЛ-інфекцією, і тільки від нас самих, від нашого розуміння 

ризику, нашої поведінки залежить наше здоров’я.  

Модератор 1: СНІД – небезпечна підступна хвороба. Перед нею всі 

рівні: і дорослі , і малі, і чоловіки, і жінки. На сьогоднішній день більше ніж 

80 країн світу заражені СНІДом. Невпинне розповсюдження хвороби в світі 

продовжується. За пропозицією Всесвітньої організації охорони здоров’я 1 

грудня було оголошено Всесвітнім Днем порозуміння з ВІЛ-інфікованими. 
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Модератор 2: За даними отриманими із центру «Анти-СНІД» в Україні 

перший ВІЛ-інфікований був виявлений у 1987 році., у 1988 році – 

зареєстрована перша смерть від СНІДу , а вже у 1995 році поширення ВІЛ-

інфекції набуває характеру епідемії і вже зареєстровано 1490 випадків 

інфікування за рік. Упродовж кількох останніх років Україна, нажаль, 

продовжує лідирувати в Європі ( ІІ місце) за темпами поширення ВІЛ 

(СНІДу) та наркоманії. За даними міжнародних та національних СНІД-

центрів в Україні інфіковано понад 1,6 % дорослого населення України 

(віком від 15 до 45 років). Прогноз на найближчі десять років залишається 

катастрофічним.  

Модератор 1: Коли люди вітаються, то кажуть один одному «Доброго 

здоров’я» 

 Модератор 2: Так, доброго всім здоров’я. Його не купити в аптеці. І 

поки воно є, його не помічаєш, про нього не піклуєшся.  

Модератор 1: Кожному від народження надається найвищий дар – 

життя. І найдорожче, що є в житті – це здоров’я. Але як це не дивно, люди 

дуже легковажно можуть ставитись до нього, не цінують цей дорогоцінний 

дарунок. Послухайте притчу. 

Модератор 2: Один бізнесмен нагромадив великий капітал, який 

складав 3 млн. доларів. Він вирішив, що візьме собі рік відпустки, щоб 

удосталь відпочити. Але не встиг він прийняти рішення, як його відвідав 

Янгол Смерті. Бізнесмен дуже злякався та вирішив будь-що вмовити Янгола 

Смерті продати йому трохи часу. 

Модератор 1: «Продай мені 3 тижні життя, і я поверну тобі третину 

свого капіталу – 1 млн. доларів», – запропонував бізнесмен. 

Модератор 2:Але Янгол Смерті відмовив йому. 

Модератор 1: Гаразд, залиш мені два тижні життя… Я поверну тобі дві 

третини своїх грошей, а це вже 2 млн.  

Модератор 2: Янгол знову йому відмовив. 
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Модератор 1: Продай мені тільки один день, щоб я міг насолодитися 

красою цієї землі, обійняти дружину, дітей, яких я давно не бачив… Я 

поверну тобі все, що маю – 3 млн. доларів. 

Модератор 2: Янгол Смерті відмовив. 

Модератор 1: Тоді чоловік запитав, чи може Янгол Смерті дати йому 

кілька хвилин, щоб він зміг написати прощального листа? Янгол погодився. 

Чоловік написав: «Правильно використовуйте час, який вам відведено на 

життя. Я не зміг купити, навіть, годину за 3 млн. доларів. Перевірте, чи все, 

що вас зараз оточує, справді має цінність? Бережіть здоров’я, бережіть 

життя! Живіть правильно!» 

Модератор 2: Ви скажете, що це тільки притча. А ось і конкретні 

трагічні життєві історії.  

 Звучить композиція Фрейді Меркюрі «Show must go on!» 

Модератор 1: Рудольф Нурієв. За своє творче життя він виконав усі 

провідні чоловічі партії класичного балету. Соліст театру імені Кірова (нині 

Маріїнського театру в Санкт-Петербурзі), зірка Лондонського балету, 

директор балетної трупи Паризької Гранд-опера… Тисячі прихильників 

Нурієва чекали на кумира в різних куточках землі. 

1984 рік. Великому танцівникові повідомили, що він інфікований 

вірусом імунодефіциту людини. Спочатку цю звістку Нурієв сприйняв 

спокійно, бо розраховував вилікуватися за допомогою своїх грошей. Відтоді 

він витрачав на лікування до 2 млн. доларів на рік. Та сподівання виявились 

марними. Стан здоров’я погіршувався. У 1992 році його не стало. 

Модератор 2: «Якщо завтра я помру, мені однаково, я дійсно все вже 

встиг зробити». Ці слова належать відомому музиканту Фреді Меркюрі. 

Створення перших рок-відео кліпів, запис альбомів та музики до кінофільмів 

сприяли шаленому успіху його групи «Queen». Фреді Меркюрі стає одним із 

найбагатших музикантів британської шоу індустрії, але помирає від СНІДу . 

У нього було мало часу, щоб подумати про те, яку страшну загрозу являє ця 

хвороба. І він вирішив допомогти тим людям, чиє життя зруйнував СНІД. 
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Фредді вирішив пожертвувати свої гроші на лікування. Останні дні його 

життя були жахливими. Він не міг їсти , погано бачив і говорив, важко дихав, 

нікого не впізнавав, не помічав купу листів від своїх прихильників. 24 

листопада 1980 року Фредді не стало. Його смерть стала великою втратою 

для музичного світу, вона допоможе зрозуміти багатьом, що СНІД 

продовжує забирати молодих і талановитих людей. 

Модератор 1: Віктор Цой … Ця людина зробила значний внесок в 

розвиток вітчизняного «року». Творчість Цоя одразу ж стала популярною. 

Він співав про те, про що боялася говорити молодь того часу. Його пісні не 

потребували глибокого розуміння, і вони зразу входили в серця 

шанувальників. Нарешті молодь знайшла свого героя, який підтримував їх 

своїми піснями. «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет» – ці пісні були 

гімном тих часів. У його піснях розповідалося про життя, про кохання, в них 

він розповідав про себе і про кожного з нас. І в наш час молодь слухає пісні 

групи «Кіно». 

Віктор Цой трагічно загинув в автокатастрофі. Мільйони фанів 

прийшли провести його в останню путь. А як би все склалося, якби не було 

автокатастрофи ? Невідомо. Віктор Цой був наркоманом. 

Модератор 2: Основною причиною зараження ВІЛ в Україні є 

ін’єкційне споживання наркотиків (близько 70-80%). А більше інформації 

для Вас у наступній рубриці «У світі проблем». 

Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий вид – Хомо-наркомаріус. 

Цей вид проживає по всій території нашої країни. 

Представники цього виду живуть групами, чи, як вони самі кажуть, 

тусовками.  

Зовні особина нагадує пінчера.  

Скелет і м’язи розвинені погано. Морда спереду загострена і 

з’єднується з тулубом за допомогою тоненької, довгої шиї. 

На кінці морди знаходиться пара ніздрів, якими Хомо-наркомаріус 

вдихає клей «Момент», кокаїн, героїн та інші приємні для нього речі.  
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Наркомани дуже агресивні, запальні та небезпечні тварини, але вам не 

варто їх боятися, бо якщо виникає загроза, на них влаштовують лови.  

Наркомани – вимираючий вид. І якщо вам на вулиці зустрінеться 

наркоман, не впадайте в паніку, а терміново телефонуйте у службу 

порятунку  

Вчитель: До вашої уваги питання на тему «Що вам відомо про СНІД?». 

Питання і варіанти відповіді перед вами на екрані. Я читаю питання, а ви 

маєте вибрати правильний варіант.  

1.Чи небезпечно пригортатися до хворого на СНІД? 

а) Так. Хвороботворні мікроби живуть навіть на одязі.  

б) Можливо, але я не впевнений.  

в) Ні. Вірус не передається через дотик.  

Правильний варіант: Вірус не передається через дотик. Він передається 

лише через кров. Хворих на СНІД можна обіймати досхочу.  

2.Чи безпечно знаходитись у класі з учнем, який хворіє на СНІД? 

а) Так. Це цілком безпечно. 

б) Ні. Це велика небезпека. СНІД передається повітряно-крапельним 

шляхом. 

в) Це страшенно небезпечно. Все, до чого торкається хворий, стає дуже 

заразним. 

 Правильний варіант: Цілком безпечно знаходитися в одній кімнаті з 

хворим на СНІД, який ризикує більше, ніж ви, адже пошкоджена імунна 

система не охороняє його від інфекції, яку він може отримати саме від вас.  

3. СНІД загрожує лише наркоманам і дівчатам легкої поведінки.  

а) Так. Якщо не вживати наркотики і не вступати в статеві відносини 

ніколи не захворієш. 

б) Ні. Захворіти можуть всі, хто живе поряд із хворими на СНІД. 

в) Ні. Ця хвороба небезпечна для всіх людей, особливо якщо вони не 

знають, яким чином передається ВІЛ.  



294 

Правильний варіант: СНІДом може заразитися будь-яка людина. Не 

має значення, хто ви особисто є, важливі тільки ваші вчинки. Лише ваша 

поведінка і ваші знання можуть призводити до ризику заразитися хворобою.  

4. Чи доцільно зупинити кровотечу рукою, коли у школі хтось може 

поранитися і потребує допомоги?  

а) Цього робити не можна, навіть якщо постраждав найкращий друг. 

б) Можна зупинити кров, а потім швиденько вимити руки. 

в) Можна зупиняти кров руками, це цілком безпечно. 

Правильний варіант: Недоцільно та небезпечно торкатися крові будь-

якої людини, бо ніколи невідомо, чи вона інфікована на ВІЛ. Пам’ятайте, що 

симптоми СНІДу можуть стати наявними лише через 10-12 років. Краще 

припустити, що всі люди є носіями вірусу. 

5. Чи можна заразитися вірусом СНІДу через кашель і чхання?  

а) Можна, ця інфекція схожа на грип і передається повітряно-

крапельним шляхом. 

б) Ні. Повітряно-крапельним шляхом ця інфекція не передається. 

в) Можна, якщо людина чхнула вам просто в обличчя. 

Правильний варіант: Заразитися вірусом СНІДу можна тільки від 

інфікованої людини та тільки через кров, сперму, піхвові виділення. 

6. Чи доцільно обговорювати проблеми СНІДу, наркотиків, алкоголю в 

школі? 

а) Не доцільно. Школярі ще зовсім юні, щоб говорити про такі 

проблеми. 

б) Доцільно. Щоб уникати захворювання, про нього треба все знати.  

в) Не доцільно. Школярі і так про все знають.  

Правильний варіант: Цілком доцільно обговорювати проблеми СНІДу в 

школі. Наводити факти та вирішувати, як поводитися в тому чи іншому 

випадку.  

Ви дали відповіді на питання і ми можемо підвести підсумки нашої 

вікторини. Прошу звернути увагу на таблицю, де видно, що ви нічим не 
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ризикуєте якщо: Плаваєте в одному басейні з хворими. Їсте те, що 

приготував хворий. Дружите з ВІЛ-інфікованим. Користуєтесь одним 

фонтанчиком для пиття. Обмінюєтесь одягом. Вас покусали комарі.  

Ризик низький якщо : Торкатися крові іншої людини без гумових 

рукавичок. Користуватися чужою бритвою, зубною щіткою.  

Ризик високий якщо: Гратися в «кровне братання». Проколювати вуха 

однією голкою. Вживати ін’єкційні наркотики. Працювати у «секс-бізнесі». 

Робити пірсінг у антигігієнічних умовах.  

Якщо ви запам’ятали і засвоїли все, про що ми з вами говорили, вас 

можна всіх визнати переможцями нашої вікторини. Ви всі виграли головний 

приз – ВАШЕ ЗДОРОВ’Я. 

Класний керівник: Сьогодні ми поговоримо з вами про проблеми дітей, 

які є носіями ВІЛ-інфекції і навчаються в одному класі зі звичайними 

здоровими дітьми. Запрошую на сцену по чотири добровольці з кожного 

класу. (Роздає стікери). 

Перед вами на екрані зображена шкала від 1 до 10. Уявіть, що до вас у 

клас прийшов новенький учень. Ви знаєте, що він – ВІЛ- інфікований. Вам 

відомо, що від простого спілкування заразитися неможливо. Людина ця 

весела і цікава. Але острах є – він же хворий. У вас в руках стікери, які ви 

маєте прикріпити на тій цифрі, на скільки ви вважаєте небезпечним 

спілкування з такою людиною. Чим вищий ризик, тим більша цифра. 

 Діти прикріплюють стікери і пояснюють свій вибір. На сцену виходить 

вчитель і підводить підсумки. 

Виходять всі модератори та говорять по-черзі:  

Модератор 1: Звертаюся до вас, людей, які, на щастя, не хворіють на 

СНІД. Ставтеся з розумінням до ВІЛ-позитивних. Не псуйте їм і так нелегке 

життя. Подаруйте підтримку, розуміння, свою безкорисливу дружбу. 

Модератор 2: Запам’ятайте всі цей заклик. Людині, яка хвора на 

невиліковне захворювання, чиє життя затьмарене тавром, дуже важливо 
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відчувати, що для близьких людей вона така ж сама, що вона гідна любові, 

що вона має не меншу вартість, ніж будь-яка інша людська істота.  

Модератор 2: Все людство живе надією на те, що ніхто з близьких 

людей не потрапить у тенета всепожираючого глитая, ім’я якому СНІД. Він 

не дивиться на те, чи є в його жертви сім’я, який її суспільний статус. 

Модератор 1: Для нього всі рівні: як пропащий наркоман-відлюдник, 

так і взірцевий сім’янин. Але надія жива.  

Модератор 2: Людисподіваються, що цей жах закінчиться, що цей 

страшний сон розвіється і зникне. І тільки завдяки надії людство бореться з 

цим лихом. Борімося ж і ми. 

Всі разом: Життя повинно продовжуватись!!! 

Звучить композиція групи «Фабрика» «Бережи життя» 
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Додаток П 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 на загальношкільній  

 конференції Миколаївської ЗОШ 

 І-ІІІ ступенів №50 ім.Г.Л.Дівіної 

27.09.2016 р. 

Статут учнівського самоврядування 

«Шкільне сузір’я» 

Розділ І 

Загальні засади 

Стаття 1. Статут шкільної парламентської республіки та її комісій діє в 

межах, установлених Конституцією України та відповідно до Закону про 

молодіжні організації, Закону «Про об’єднання громадян». 

Стаття 2. У своїй діяльності шкільна парламентська республіка 

керується законодавством України та власним статутом. 

Стаття 3. Шкільна парламентська республіка - добровільна організація 

учнів школи, яка діє на громадських засадах, має правову і демократичну 

організацію і керується загальнолюдськими моральними принципами. 

Розділ ІІ 

Права та обов’язки членів шкільної парламентської республіки 

Стаття 4. Кожному члену шкільної парламентської республіки 

гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх 

поглядів і переконань.Всі члени шкільної парламентської республіки мають 

право на незалежний розвиток своєї особистості. 

Стаття 5. Член шкільної парламентської республіки, який порушив 

права іншого члена шкільної парламентської республіки, несе дисциплінарну 

відповідальність. 

Стаття 6. Члени шкільної парламентської республіки мають право 

об’єднуватися в загони, штаби, які беруть участь у засіданнях шкільної 

парламентської республіки. 
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Стаття 7.Всі члени шкільної парламентської республіки повинні знати 

свої права і дотримуватися своїх обов’язків. 

Стаття 8. Членство у шкільній парламентській республіці 

припиняється: 

За особистою заявою. У разі систематичного порушення статуту. По 

закінченню навчального закладу 

Стаття 9. Волевиявлення членів шкільної парламентської республіки 

здійснюється через референдум, вибори та інші форми демократії. 

Розділ ІІІ Вибори 

Стаття 10. Вибори до органів управління шкільної парламентської 

республіки є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого 

виборчого права усіх учнів 5-11 класів. 

Стаття 11. Чергові вибори до Парламенту відбуваються в третій 

тиждень вересня. Позачергові вибори до Парламенту призначаються 

Президентом. 

Стаття 12. Висування кандидатів у Президенти здійснюється шляхом 

самовисування або висування кандидатів шкільними учнівськими 

об’єднаннями. 

Стаття 13. Проведення виборів Президента організовує Центральна 

виборча комісія. Для забезпечення демократичності та законності виборів до 

роботи залучаються незалежні експерти. 

Стаття 14. Повноваження Парламенту припиняються в день відкриття 

першого засідання Парламенту нового скликання. 

Розділ ІV 

Президент шкільної парламентської республіки 

Стаття 15. Президент шкільної парламентської республіки обирається 

термыном на один рік. 

Стаття 16. Повноваження Президента припиняються у випадках: 

самовідводу; неможливості виконувати свої обов’язки за станом 

здоров’я; 
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 порушення статуту; незадоволення усіх членів Парламенту діями 

Президента. 

Стаття 17 Звання Президента шкільної парламентської республіки 

зберігається за ним після складання повноважень довічно, якщо тільки 

Президент не був усунений з поста. 

Розділ V Внесення змін до статуту 

Стаття 18. Зміни в статут можуть бути внесені тільки після проведення 

референдуму. 

Стаття 19. Про зміни та доповнення в статуті повинні знати всі члени 

шкільної парламентської республіки. 
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Додаток Р 

Календарно-тематичний план роботи школи 

«ЛІДЕР» на 2016-2017 навчальний рік 

Теми занять. Соціально-педагогічні впливи на 

формування соціальної зрілості 

старшокласника 
Я – лідер.  
Моделі самоврядування в школі. 
Організація проведення звітно-
виборчої кампанії 

Створення сприятливого соціально-
психологічного клімату, 

формування установки на активну 

творчу роботу. 
Проектна діяльність. Проект «Школа» 
Створи свій характер 

Формування та розвиток 

лідерських якостей, 

самодисципліни, самомотивації. 
Мій світ і я. 
Методика КТС. Як організувати і 

провести? 

Формування навичок самопізнання, 

самооцінки, саморозвитку. 

Мистецтво управління часом 
Практикум «Як організувати квест» 

Навчання навичкам менеджменту 

свого вільного часу. 
Мій шлях до успішного спілкування 
Тренінг «Спілкування. Повага. 

Лідерство» 

Ознайомлення з різними формами 

спілкування людей, виховання 

почуття толерантності, емпатії. 
Дружний колектив, який він? 
Тренінг «Команда». «Командна 

взаємодія».  

Розвиток ініціативності, 

цілеспрямованості, 

відповідальності за себе та 

оточуючих. 
Як поводити себе у конфліктній та 

екстримальній ситуації. 
Розвиток, виховання 

взаєморозуміння, вміння позитивно 

вирішувати конфлікти, навчитись 

вибачати, підтримувати дружні 

стосунки з оточуючими. 
Зроби крок у світ своїх прав. Стимулювання до вивчення та 

реалізації прав дитини 
Крок за кроком до соціальної зрілості. 
Підсумки роботи школи лідерів 
Вручення свідоцтв, нагородження 

найактивніших. 

Закріплення набутих знань, умінь, 

навичок. Орієнтація на 

використання їх у повсякденному 

житті. 
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Додаток С  

Година спілкування: «ЯК ДОСЯГТИ УСПІХУ В СПІЛКУВАННІ» 

Година спілкування «Як досягти успіху в спілкуванні» 

Мета: Розвивати комунікативну компетентність учнів; залучити учнів 

до вирішення проблем спілкування у різних життєвих ситуаціях та спонукати 

їх до самовдосконалення. 

Класний керівник. Мотивація.Необхідність спілкування людей на 

основі визначених, а головне – всім добре відомих правил стає все більш оче-

видною. Ці правила треба знати всім і не слід нехтувати ними. 

«Правил поведінки дуже багато – спробуй їх всі запам’ятати!» – 

скажуть деякі. Насправді є одне просте правило: людина своєю поведінкою і 

зовнішнім виглядом не повинна спричиняти незручності тим, хто поряд. І 

тоді її вважатимуть інтелігентною людиною. 

Знання правил поведінки, вміння спілкуватися з людьми, визначати 

характер незнайомого співрозмовника або внутрішні емоції своїх друзів 

треба вчитися з дитинства. Володіючи такими знаннями, Вам легше буде 

досягти успіхів на складному і цікавому шляху, який називається «життя». 

Філософ Емерсон сказав: «Ввічливість –це сума маленьких жертв, які 

ми приносимо оточуючим нас людям». А іспанський письменник 

М. Сервантес наголошував: «Ніщо не коштує так дешево і не ціниться так 

дорого, як ввічливість». Правильність цих висловів безсумнівна, і протягом 

усього життя ви будете кожний раз переконуватись у цьому. 

Ввічливість є одним із проявів доброзичливого ставлення до людей, з 

якими ми щоденно спілкуємося вдома, у школі, театрі, магазині чи 

транспорті. Ввічлива, тактовна, скромна і доброзичлива людина достойно 

вийде з любої життєвої ситуації, залишивши в оточуючих приємну думку про 

себе. 

Запитання до учнів: 

У яких вчинках проявляється ввічливість людини? 

Відповіді учнів. 
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Класний керівник.  

Важливим показником ввічливості людини є її вміння вітатися. У світі 

існує багато форм різних привітань. Так, жителі Тибету, вітаючись, знімають 

свій головний убір правою рукою. Ліву руку вони закладають за вухо і 

висовують язика. Європейці обмежуються, як правило, тим, що піднімають 

шляпу і роблять легкий уклін. У японців для привітань застосовуються три 

види поклонів — найнижчий, середній уклін під кутом 30° і легкий уклін під 

кутом 15°. 

Люди, зустрічаючись, у різній формі різними способами бажають одне 

одному доброго ранку чи дня, здоров’я, добра і благополуччя. 

Давайте перевіримо, чи знаєте ви основні правила таких привітань. 

Запитання до учнів: 

Хто вітається першим — чоловік чи жінка, молодший чи старший, 

керівник чи підлеглий, учень чи вчитель? 

Класний керівник. Ще одне правило: не слід чекати, доки з вами 

привітається людина. Пам’ятайте: першим вітається вихованіший. 

Але є деякі виключення з цих правил: хто заходить у кімнату, першим 

вітається з присутніми, а той, хто входить, – перший прощається з людьми, 

які залишилися у приміщенні. 

Тож давайте постійно доводити собі та оточуючим, що ми – виховані 

люди. 

Запитання до учнів: 

Які ви ще знаєте способи привітання?  

А коли встають учні? 

1. Що таке поведінка спілкування та мовленнєвий етикет. 

Один мудрий чоловік казав, що єдина розкіш, якої гідна людина, – це 

спілкування. Варто наголосити, що тут ідеться про розкіш як про життєву 

вигоду, задоволення. Втім розуміння правдивості цієї думки приходить з 

досвідом. Простіше збагнути, чому спілкування є життєвою необхідністю 

людини. Пригадайте, приміром, до скількох людей і у яких справах вам 
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доводиться звертатися впродовж дня. Спробуйте скласти стислий перелік 

таких звернень – і ви переконаєтеся, що все наше життя проходить у 

спілкуванні. Тож не дивно, що норми етикету, які регулюють нашу поведінку 

під час спілкування, стосуються не окремих випадків, а щоденного життя. Ці 

норми називають нормами спілкування. 

Спілкування розгортається в конкретних обставинах, що мають назву 

комунікативної ситуації. Про це ви знаєте з уроків української мови, тож, 

розглянувши подану нижче схему, пригадаєте складові комунікативної 

ситуації. 

Хто? - Кому? - Що? – Про що? –Для чого? - Де? - Коли? 

Завдання 1 

Визначте за схемою, яким складовим комунікативної ситуації 

відповідають: 

 співрозмовники ;  

 те, що повідомляється (текст). 

Спілкування - взаємини людей, що виявляються в обмінові 

інформацією (комунікації), у взаємодії (інтеракції), у сприйманні людини 

людиною. 

Співрозмовники – ті, хто спілкуються; співрозмовники, співбесідники. 

Зрозуміло, що правила спілкування стосуються учасників 

комунікативної ситуації. Проте є й певні приписи, згідно з якими 

оформлюють повідомлення, тобто текст. Приміром, ситуація зустрічі, у якій 

кожен з нас перебуває кільканадцять разів а день, вимагає не лише певної 

поведінки, а й певних слів. Ці слова не потрібно вигадувати кожному, хто 

опиняється в подібних умовах. Співрозмовники використовують готові 

словесні штампи, кліше (від фр. «відбиток»), або формули. Кожна мова має 

набір таких формул. Саме цей набір і називають мовленнєвим етикетом.  

Завдання 2 

Спробуйте жестами без слів передати якесь прохання. Чи зрозумів вас 

ваш партнер? 
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Зробіть те саме за допомогою слів. Що змінилося в ситуації? Тепер 

додайте до вашого прохання декілька доречних формул мовленнєвого 

етикету. Що змінилося в ситуації? У якому випадку було простіше й 

приємніше виконувати прохання? Чому? 

Що таке спілкування? Чи є воно важливим для людини? Чому? Що 

таке мовленнєвий етикет ? 

2. Коли спілкування приносить задоволення? 

З усіх складових етикету спілкування найпростіше засвоїти правила, 

що регулюють поведінку мовців. Варто наголосити, що ці правила є 

найзагальнішими, вони меншою мірою стандартизовані, ніж словесні 

етикетні формули. Суть їх у щасливому, доброзичливому, уважному 

ставленні до співрозмовника. Саме тому ці правила мають рекомендаційний 

характер. Оскільки співрозмовників є щонайменше двоє, то й правила 

стосуються передусім їх. 

Завдання 3 

Прочитайте ланцюжком наведені в таблиці правила етикету 

спілкування. Поміркуйте, чи є вони важливими? Чому? Яке з правил для 

мовця здається вам найважливішим? Чому? А для слухача? Чи є з-поміж 

наведених такі правила, яких важко дотримуватися? Які саме? 

Рекомендації для мовця Рекомендації для слухача 

 Бути в спілкуванні ввічливим і 

доброзичливим: не виходити з себе, 

не зриватися на крик, не вживати 

образливих слів і виразів. 

 Виявляти увагу до того, хто 

говорить, бути витриманим і 

доброзичливим: не перебивати на 

півслові, виявляти свою зацікавленість 

тим, що каже мовець. 

 Брати до уваги присутність третьої особи, яка, згідно з вимогами 

етикету, не повинна перебивати розмову, не повинна втручатися в неї. 

 Не наголошувати надміру на 

своєму Я. 

 Слухач повинен менше 

говорити, а більше слухати. 
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 Звертатися до слухача, заохо-

чуючи його до розмови. 

 Не перетворювати діалог на 

монолог. 

 Не ображати співрозмовника. 

 Не говорити надто тихо, не 

вдаватися до надміру швидкого 

мовлення. 

 Якщо мовець звертається із 

запитанням, потрібно відповідати, не 

особливо зволікаючи, проте й без 

поспіху. 

 Не кривитися, не 

використовувати брутальних жестів та 

реплік. 

 Виявляти чемність, якщо 

розмову потрібно перервати. 

Завдання 4 

Визначте, яких правил спілкування стосуються наведені нижче 

українські прислів’я та приказки. Повідомте результати своєї роботи. 

Не завжди говори, що знаєш, а завжди знай, що говориш. 

Не кричи, а ліпше навчи. 

Співати добре разом, а говорити окремо. 

Себе не вихваляй, іншого не ображай. 

Говорить, як три дні не їв. 

Засипав словами, як горохом у бочку. 

Не мели, як пустий млин. 

Коли хочеш щось сказати, то подумай, як почати. 

Що таке норми етикету спілкування? Назвіть найважливіші з них. Чому 

треба їх дотримуватися? 

3. Чому слово не повинне розходитися з ділом? 

Хоч якими б ґречними ми не були в розмові, треба завжди пам’ятати, 

що зрештою нас оцінюють не за словами, а за нашими вчинками. Моральна 

норма «бути правдивим» безпосередньо стосується спілкування. Недарма 

кажуть: «Де багато слів, там мало правди». Народна мудрість засуджує брех-

ливість: «Як хочеш щось збрехати, то прикуси язика». 

Завдання 5 
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Прочитайте вірш Оксани Сенатович «Балакуни». Обміркуйте, чому 

балакунів іще називають пустомелями? Чому таких людей не поважають? 

БАЛАКУН 

Торочив базіка всім: 

- Я збудую диво-дім! 

Торохтій допомагав – 

Язиком дошки «тесав». 

Теревенив пустомеля: 

- Скоро будуть стіни й стеля! 

Говорун клав на словах 

З бляхи цинкової дах. 

І патякало патякав: 

- Полакую я все лаком! 

Балакуха щебетала, 

Нахвалялась, обіцяла 

Для гостей спекти в печі 

Пиріжки і калачі. 

В дім без вікон і дверей 

Талалай скликав гостей. 

На гостину всі прийшли, 

Проте дому не знайшли, 

Ні дверей, ані стіни... 

 Он які балакуни  

Яку роль у спілкуванні відіграють доброзичливість, щирість, увага, 

повага до співрозмовника? Чому? 

 Як стати для іншої людини цікавим і приємним співрозмовником? 

 Як пов’язане спілкування із товаришуванням і дружбою? 

1. Сформулюйте й запишіть правила ввічливого спілкування так, щоб 

три з них були заперечними реченнями, а три - стверджувальними. 

Анкета 
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1.У класі виникла суперечка на підвищених тонах. Ваша реакція: 

а) не беру участі; 

б) лише коротко висловлююся на захист тієї точки зору, що вважаю 

правильною; 

в) активно втручаюся й «викликаю вогонь на себе». 

2.Чи виступаєте ви на зборах,(класних годинниках) із критикою? 

а) Не виступаю. 

б) Тільки якщо маю для цього вагомі підстави. 

в) Критикую завжди й з будь-якого приводу. 

3.Чи часто ви сперечаєтеся з друзями? 

а) Тільки жартома і якщо ця люди не вразлива. 

б) Лише з принципових питань. 

в) Суперечки — моя стихія. 

4. Ви стоїте в черзі. Ваша реакція, якщо хтось намагається вас випере-

дити: 

а) обурююся в душі, але мовчу: собі дорожче; 

б) зауважую — необхідно ж навчати грубіяна гарного тону; 

в) проходжу вперед і починаю спостерігати за порядком. 

5.Удома на обід подали несолоний суп. Ваша реакція: 

а) не буду здіймати бурю через дурницю; 

б) мовчки візьму сільничку; 

в) не втримаюся від уїдливих зауважень і, можливо, демонстративно 

відмовлюся від їжі. 

6. На вулиці або в транспорті вам наступили на ногу: 

а) обурено подивлюся на кривдника; 

б) сухо, без емоцій зроблю зауваження; 

в) скажу все, що думаю, не соромлячись виразів. 

7. Хтось із рідних придбав річ, що вам не подобається: 

а) промовчу; 

б) обмежуся коротким, але тактовним коментарем; 
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в) висловлю все, що я про це думаю. 

8. Не пощастило, ви програли в лотерею купу грошей. Ваше ставлення: 

а) намагатимусь здаватися байдужим, але дам собі слово ніколи більше 

не брати участь у цьому неподобстві; 

б) не приховаю досади, але поставлюся до події з гумором, пообіцявши 

взяти реванш; 

в) програш зіпсує мені настрій, подумаю, як помститися 

лохотронщикам. 

Оцінювання результатів 

Оцінки: «а» — 4 бали, «б» — 2 бали, «в» - 0 балів. Після підрахунку 

балів клас розподіляється на три психологічних типи. 

22-32 бали. Ви тактовні й миролюбні, уникаєте суперечок і конфліктів, 

критичних ситуацій. Вислів «Платон мені друг, але істина дорожча!» не може 

бути вашим девізом. Вас іноді називають пристосованцем. Наберіться 

сміливості та (якщо обставини дозволяють) висловлюйтеся принципово. 

12-20 балів. Вас вважають людиною конфліктною. Але це перебіль-

шення. Ви конфліктуєте, тільки якщо немає іншого виходу, коли всі інші 

засоби вичерпано. Ви здатні твердо відстоювати свою думку, не думаючи, як 

це відіб’ється на ставленні до вас товаришів. При цьому ви не «виходите за 

межі», не принижуєте інших. Усе це викликає до вас повагу. 

До 10 балів. Суперечки й конфлікти — це ваша стихія. Адже ви любите 

критикувати інших, якщо ж почуєте зауваження на свою адресу — можете 

«з’їсти людину живцем». Це критика заради критики. Не будьте егоїстом. 

Дуже важко доводиться тим, хто поруч із вами. Ваша нестриманість від-

штовхує людей. Чи не тому у вас немає справжніх друзів? Спробуйте при-

боркати свій характер. 

Інтерактивна гра.  

Модератор. Усім хочеться стати трішки кращими. Це я знаю по собі. Є 

багато можливостей навчитися жити безконфліктно. Один із способів — 
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уміння робити компліменти. Давайте навчатися говорити одне одному 

приємні слова. 

Обираються двоє учнів. Роблячи вперед по одному кроку, вони 

говорять одне одному компліменти. Хто виграє? 

– Уміння висловити свою прихильність до співрозмовника – це ще не 

все. Людина має вміти вести діалог, тобто підтримувати бесіду, не від-

волікаючись від основної теми. Отже, наступна ситуація називається 

«Культурна бесіда». Двоє учнів сідають навпроти. Письмово на папері 

протягом двох хвилин кожний повинен викласти тему й мету розмови. 

Наприклад, я хочу знати, який фільм подивився мій співрозмовник і яка 

думка в нього склалася про цей фільм. 

Модератор, формулюючи перед учнями завдання, пропонує 

побудувати бесіду таким чином, щоб можна було уважно вислухати свого 

партнера, допомогти йому розкрити тему, а також розв’язати й свої завдання, 

які учень поставив собі. (Тривалість діалогу – 4 хв.) 

– Мова культурної людини, яка вміє спілкуватися, обов’язково повинна 

бути багатою на слова ввічливості. Ввічливість – невід’ємна складова 

спілкування. 

Гра «Мовленнєвий етикет». (Грають двоє учнів.) 

1. Назвіть слова вітання. (Здрастуйте! Добрий ранок! Добрий день! 

Добрий вечір! Вітаю вас! Привіт! Салют!) 

2. Висловіть прохання. (Ви можете мені сказати?.. Не могли б ви мені?.. 

Скажіть, будь ласка... Дозвольте попросити вас... Не могли б ви?.. Будьте 

ласкаві!) 

3. Якими словами найкраще розпочати знайомство? (Дозвольте 

представити вам... Дозвольте познайомити вас... Познайомтеся... Як тебе 

звуть? Ви знайомі? Дозвольте познайомитися.) 

4. Як прийнято вибачатися у вихованому товаристві? (Будь ласка, про-

бачте... Дозвольте мені вибачитися... Не можу не принести вам своїх щирих 

вибачень... Пробачте за...) 
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5. Чи є в тебе в запасі кілька слів співчуття й підбадьорення? (Не засму-

чуйтеся... Немає приводу для занепокоєння... Немає нічого поганого в тому, 

що... Усе буде добре... Будь ласка, заспокойтеся...) 

6. Слова подяки. (Дякую вам... Спасибі. Дозвольте подякувати вам... 

Заздалегідь вдячний... Вдячний вам... Прийміть мою щиру подяку.) 

7. Як попрощатися, щоб людям було приємно знову зустріти тебе? (До 

побачення! Сподіваюся бачити Вас ще! На все добре! Завжди раді вас 

бачити! Приємно було познайомитися!) 

— Під час спілкування іноді виникають складні ситуації, знайти вихід з 

яких часом нелегко. Але потрібно. Театреалізація. 

1. Іра (висловлює образу). Учора ти, Вітю, йшов мені назустріч і не 

привітався. Це неввічливо! 

Вітя (здивовано). А чому я повинен вітатись? Ти мене перша побачила, 

от би й привіталася. 

— Хто правий? (Хто вихованіший, той першим вітається.) 

2. Настя. Зовсім не обов’язково вітатись з усіма знайомими. Ось у нас 

сусідка така противна, що я не хочу їй бажати здоров’я. Що ж мені, 

прикидатися? 

— Чи права Настя? 

3. Тебе образили словом. Твоя реакція: 

а) відповім жартом (демонстративно розкланяюся й подякую за «гарні» 

слова); 

б) віддячу тим же (ображу); 

в) поскаржуся старшим. 

Колективна робота 

— Які ж якості повинна мати людина, щоб бути гідною наслідування, 

щоб їй можна завжди й у всьому довіряли? Я пропоную вам створити наш 

колективний портрет, але спочатку розподілимося на три групи й поради-

мося. 
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У цей час біля дошки один учень розбирає на дві купки картки, на яких 

зазначені позитивні й негативні якості характеру. 

Позитивні: доброзичливість, щирість, тактовність, миролюбність, уві-

чливість, чесність, великодушність, гостинність, делікатність, життєра-

дісність, ініціативність, дотепність, чуйність, скромність, справедливість, 

коректність, непідкупність, патріотизм. 

Негативні: брутальність, безтактовність, нестриманість, причепливість, 

дратівливість, агресивність, заздрісність, байдужість, балакучість, уїдливість, 

жадібність, занудність, злопам’ятність, легковажність, лицемірство, 

користолюбство, недбалість, уразливість. 

— А тепер я пропоную всім дуже серйозне завдання. Суть його така. 

Протягом 5 хв. три групи напишуть свої пропозиції до загального зведення 

законів спілкування нашого класу. За основу можна взяти досвід усього 

людства. Хтось пригадає заповіді з Біблії, а хтось — поради психологів... 

Закони можна узагальнити й записати, наприклад, так. 

Найголовніша людина на світі — та, яка перед тобою. Полюбіть її, 

прагніть до того, щоб вона сподобалася вам. Даруйте їй знаки поваги. 

Шукайте те, що вас зближує, облиште бажання сперечатися з будь-якого 

приводу... 

Намагайтеся не говорити про людей погано, не звинувачуйте співроз-

мовника. Будуйте спілкування на рівних. 

Бережіть співрозмовника, не дозволяйте собі образ і обвинувачень. Не 

сперечайтеся через дріб’язкові проблеми. Не сперечайтеся з тим, з ким 

сперечатися даремно. Не сперечайтеся з тим, для кого суперечка важливіша 

за істину. Уникайте категоричності, особливо в запереченнях. 

Намагайтеся погодитися, а не заперечити. Необхідно прагнути не до 

перемоги, а до істини й миру. 

— На закінчення дам вам ще декілька рецептів поведінки. 



312 

1. Неввічливо під час розмови відводити кого-небудь убік, щоб 

говорити з ним окремо; ще більш неввічливо підслуховувати, що говорять 

двоє осторонь; у таких випадках варто просто відійти від них подалі. 

2. Ніколи не шепотіться в гостях. Не переривайте співрозмовника. 

Якщо хтось заговорить одночасно з вами, призупиніться і дайте йому закін-

чити... 

3. У товаристві й за столом не слід спати, хоча краще мовчати, ніж 

говорити занадто багато. 

4. Ніколи не говоріть іншим того, що було б неприємно вислухати вам 

самим. Грубі, різкі слова часто повертаються як бумеранг і б’ють того, хто їх 

промовив сильніше, ніж того, до кого вони спрямовані. 

Я вважаю, що після сьогоднішньої гри ми всі задумаємося про себе і 

наше ставлення до оточуючих. 
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Додаток Т 

Методика «Карта інтересів» 

Інструкцiя 

«Ти маєш можливість продовжити навчання або влаштуватись на 

цікаву роботу. Для того, щоб допомогти тобі вибрати професію, пропонуємо 

перелік питань. Подумай перед тим, як вiдповiсти на кожне питання, 

постарайся дати як можна більш точну вiдповiдь. Якщо ти не раз 

переконувався, що любиш або тобі дуже подобається те, про що запитується, 

то у «Бланку відповідей» у графі під тим же номером, що i номер питання, 

постав два плюси («++»); якщо просто подобається (любиш) – один плюс 

(«+»); якщо не знаєш, сумніваєшся – нуль («0»); якщо не подобається (не 

любиш) – мінус («-»); якщо дуже не подобається – два мінуси («- -»). 

Вiдповiдай на кожний пункт, не пропускай жодного питання. При читанні 

питань довгих пауз робити не потрібно. 

Перелік питань «Карти iнтересiв» 

Чи любиш ти, хотів би ти, чи подобається тобі? 

 Уроки фізики. 

 Уроки математики. 

 Уроки хiмiї. 

 Читати книжки або статті з астрономії. 

 Читати книжки або статті з бiологiї. 

 Читати про досліди на тваринах. 

 Читати про сiльськогосподарськi рослини i тварини. 

 Читати про ліс. 

 Читати про твори класиків світової літератури. 

 Читати газети, журнали, дивитися телепередачі, слухати радіо. 

 Уроки iсторiї. 

 Вiдвiдувати театри, музеї, художні виставки. 

 Читати літературу про геологiчнi експедиції. 

 Читати про рiзнi країни та їх економіку, державний устрій. 
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 Організовувати друзів на виконання громадської роботи i 

керувати ними. 

 Читати про роботу полiцiї. 

 Читати про моряків, пiлотiв. 

 Читати про роботу вихователя, вчителя. 

 Знайомитися з будовою i роботою верстатів. 

 Готувати обіди. 

 Читати про будiвельникiв. 

 Турбуватися про красу приміщень, в яких ви навчаєтесь, живете, 

працюєте . 

 Читати про досягнення техніки (наприклад журнали «Юний 

технік», «Техніка молоді» i т.п.). 

 Знайомитися з будовою побутових електро- i радiоприладiв. 

 Читати науково-популярну літературу про відкриття у фiзицi. 

 Читати науково-популярну літературу про математику. 

 Дізнаватися про нові досягнення у галузі хiмiї (з журналів, радiо- 

i телепередач i т.п.). 

 Дивитися телепередачі про космонавтів. 

 Вивчати бiологiї. 

 Цікавитися причинами i способами лікування хвороб. 

 Вивчати ботаніку. 

 Проводити час у лiсi. 

 Читати лiтературно-критичнi статті. 

 Активно брати участь у громадській роботі. 

 Читати книжки про iсторичнi події. 

 Слухати симфонічну музику. 

 Дознаватися про нові родовища корисних копалин. 

 Дізнаватися про географiчнi відкриття. 

 Обговорювати поточні справи i події. 

 Встановлювати дисципліну серед ровесників або молодших. 
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 Подорожувати по країні. 

 Пояснювати учням, як розв’язувати складне завдання, правильно 

скласти речення. 

 Вивчати нові інструменти. 

 Уроки обслуговуючої праці. 

 Дізнаватися про нові досягнення в галузі будівництва. 

 Вiдвiдувати фабрики. 

 Знайомитися з будовою механiзмiв, машин. 

 Читати статті у науково-популярних журналах про досягнення в 

галузі радiотехнiки. 

 Пізнавати нові фiзичнi явища. 

 Розв’язувати складні математичні задачі. 

 Ставити досліди з хiмiї, слідкувати за ходом хiмiчних реакцій. 

 Спостерігати за небесними світилами. 

 Вести спостереження за рослинами. 

 Робити перев’язки, надавати першу медичну допомогу. 

 Вирощувати тварин i доглядати за ними. 

 Збирати гербарій. 

 Писати розповiдi та вiршi. 

 Спостерігати за поведінкою i життям людей. 

 Брати участь у роботі історичного гуртка, розшукувати 

матеріали, що свідчать про події минулого. 

 Декламувати, співати у хорі, виступати на сцені. 

 Збирати мінерали, цікавитися їх походженням. 

 Вивчати природу рідного краю. 

 Організовувати рiзнi заходи у школі. 

 Звертати особливу увагу на поведінку людей. 

 Вiдвiдувати гурток автолюбителів, обслуговувати автомобіль. 

 Проводити час з малими дітьми (читати їм книжки, допомагати, 

щось розповідати їм). 
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 Виготовляти рiзнi деталі та предмети. 

 Організовувати харчування під час походів. 

 Бувати на будівлях. 

 Шити одяг. 

 Збирати i ремонтувати механізми велосипедів, швейних машин, 

годинників i т.п. 

 Ремонтувати побутові електроприлади. 

 Займатися у фізичному гуртку. 

 Займатися у математичному гуртку. 

 Готувати розчин, зважувати реактиви. 

 Вiдвiдувати планетарій. 

 Вiдвiдувати гурток бiологiї. 

 Спостерігати за хворими, надавати їм допомогу. 

 Спостерігати за природою i вести записи спостереження. 

 Садити дерева i доглядати їх. 

 Працювати зі словником i літературними джерелами. 

 Швидко переключатися з одного виду роботи на інший. 

 Виступати з доповідями на історичну тему. 

 Грати на музичних інструментах, малювати або вирізати по 

дереву. 

 Складати опис матерiалiв. 

 Брати участь у географічних експедиціях. 

 Виступати з повідомленнями про міжнародне становище. 

 Допомагати працівникам мiлiцiї. 

 Вiдвiдувати гурток юних моряків. 

 Виконувати роботу піонервожатого. 

 Уроки праці. 

 Давати поради знайомим під час купiвлi одежі. 

 Спостерігати за роботою будiвельникiв. 

 Знайомитися зі швейним виробництвом. 
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 Робити моделі лiтакiв, планерів, кораблів. 

 Складати радiоприймачi i електроприлади. 

 Брати участь в олiмпiадах з фізики. 

 Брати участь у математичних олiмпiадах. 

 Розв’язувати задачі з хiмiї. 

 Брати участь у роботі астрономічного гуртка. 

 Проводити досліди на тваринах. 

 Вивчати функції організму людини i причини виникнення 

хвороб. 

 Проводити досліди з метою вирощування нових 

сільськогосподарських тварин. 

 Бути членом товариства охорони природи. 

 Брати участь у диспутах, читацьких конференціях. 

 Аналізувати явища i події життя. 

 Цікавитися минулим нашої країни. 

 Проявляти інтерес до теорії та iсторiї розвитку мистецтва. 

 Здійснювати тривалi та нелегкі походи, під час яких доводиться 

напружено працювати за заданою програмою. 

 Складати географічні карти i збирати iншi географiчнi матеріали. 

 Вивчати політичний устрій різних країн. 

 Робота юриста. 

 Вiдвiдувати гурток юних космонавтів. 

 Робота учителя. 

 Бувати на заводах. 

 Надавати людям рiзнi послуги. 

 Брати участь у будівельних роботах. 

 Знайомитися з виготовленням промислових товарів. 

 Розбиратися у технічних схемах i кресленнях. 

 Користуватися точними вимірювальними приладами i 

здійснювати розрахунки за отриманими даними. 
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 Проводити досліди з фізики. 

 Виконувати роботи, що вимагають математичних правил i 

формул. 

 Асистувати викладачу при проведенні дослiдiв з хiмiї. 

 Збирати вiдомостi про iншi планети. 

 Читати про дiяльнiсть бiологiв. 

 Бути активним членом санітарних дружин. 

 Доглядати за сільськогосподарськими машинами i знаряддями 

праці. 

 Знайомитися з веденням лісного господарства. 

 Вивчати походження слів i окремих словотворень. 

 Вести щоденник, писати замітки у шкільну газету. 

 Вивчати історичне минуле інших країн. 

 Неодноразово дивитися у театрі одну i ту ж п’єсу. 

 Читати про життя i дiяльнiсть відомих геологів. 

 Вивчати географію нашої планети. 

 Вивчати бiографiї політичних дiячiв. 

 Правильно оцінювати вчинок товариша, знайомого, 

літературного героя. 

 Читати книжки про засоби пересування. 

 Навчати i виховувати дітей. 

 Спостерігати за працею робітника. 

 Постійно спілкуватися з людьми. 

 Проектувати будiвельнi об’єкти. 

 Вiдвiдувати виставки товарів побутового обслуговування. 

 Виконувати креслення, проектувати машини. 

 Розбиратися у радіосхемах. 

Примітка. Всюди, де вказано «читати», потрібно розуміти як 

«знайомитися»; наприклад, шляхом бесід зі спецiалiстами, досвідченими 

людьми. 
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БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ 

Прізвище, ініціали ______________________________ Вік _________________________ Дата __________________ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 

 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 

+                         

–                         

ДЕШИФРАТОР ДЛЯ БЛАНКУ ВІДПОВІДЕЙ 

1. фізика 

2. математика 

3. хімія 

4. астрономія 

5. біологія 

6. медицина 

7. сіл господарство 

8. ліс господарство 

9. філологія 

10. журналістика 

11. історія 

12. мистецтво 

13. геологія 

14. Географія 

15. громад діяльність 

16. право 

17. транспорт 

18. педагогіка 

19. обробпромисловість 

20. сфера обслуговування 

21. будівництво 

22. легка промисловість 

23. техніка 

24. електротехніка 
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ПРИМІТКА: дешифратор накладається на початок «Бланку відповідей» 

безпосередньо до цифр. 

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТIВ 

Необхідно підрахувати кiлькiсть «+» i «-» у кожній колонці. Нуль не 

береться до уваги. У «Бланку відповідей» знизу дві порожні графи, в одній із 

них ставиться сума «+», в другій «–». Закінчивши підрахунок отримані 

результати підставляють у «Дешифратор», тобто тi сфери дiяльностi, інтерес 

до яких вивчався. 

При набраних балах в межах: 

 10 – 12 – інтереси розвинуті на високому рівні, 

 при 7 – 9 балах – середньому рівні, 

 при 4 – 6 балах – на низькому рівні, 

 а при балах в межах 0 – 3 інтереси взагалі відсутні до цієї 

діяльності. 

Широкими вважаються інтереси, якщо в 7 і більше сферах діяльності 

набрано більше 4-х балів, 

середніми за широтою інтереси вважаються тоді, коли в 4 – 6 сферах 

відмічається більше 4-х балів, 

і вузькими – коли інтереси проявляються тільки до 1 – 3 сфер 

діяльності. 

Після роботи з «Дешифратором» ти маєш записати позитивне 

ставлення до сфер дiяльностi, які набрали найбільшу кiлькiсть «+» та 

негативне ставлення, якi набрали найбільшу кiлькiсть «-» в таблиці 2.3.4.1. 

Таблиця 2.3.4.1.  

Позитивне 

ставлення 

Кількість 

балів 

Рангове 

місце 

Негативне 

ставлення 

Кількість 

балів 

Рангове 

місце 

  1   1 

  2   2 

  3   3 
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Hа основі отриманих кiлькiсних (плюсів i мiнусiв) даних робиться 

висновок про те, наскільки сильно, тобто на якому рівні і наскільки широко, 

проявляється інтерес до певних сфер трудової дiяльностi. Як сильно він 

проявляється на різних рівнях оволодіння ними. Потрібно визначити також тi 

сфери, ставлення до котрих має негативне емоційне забарвлення. 

За результатами виконання цієї методики ти повинен зробити висновок 

стосовно рівня розвитку твоїх професійних інтересів та бажаних для тебе 

сфер діяльності. 

Вивчивши свої професійні інтереси, повернись до кроку 4 і 

виконай методику вивчення професійних мотивів. 
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Додаток У 

Тест «Мотиви вибору професії» 

Інструкція: нижче наведено твердження, що характеризують 

професію. Прочитайте й дайте оцінку, наскільки кожне з них вплинуло на 

ваш вибір професії: 5 – дуже сильно вплинуло, 4 – сильно, 3 – середньо, 2 – 

слабко, 1 – не вплинуло. 

Мотиви вибору професії 
Вимагає спілкування з різними людьми 1 2 3 4 5 
Відповідає моїм здібностям 1 2 3 4 5 
Сприяє розумовому й фізичному розвитку 1 2 3 4 5 
Є привабливою 1 2 3 4 5 
Дає великі можливості проявити творчість 1 2 3 4 5 
СУМА 1      
Подобається батькам 1 2 3 4 5 
Єдина можлива за обставин, що склалися 1 2 3 4 5 
Вважається престижною 1 2 3 4 5 
Дає змогу обмежитися наявним обладнанням 1 2 3 4 5 
Вибрана моїми друзями 1 2 3 4 5 
СУМА 2      
Дуже подібна до улюбленого шкільного предмета 1 2 3 4 5 
Дає змогу використовувати професійні вміння поза 

роботою 
1 2 3 4 5 

Є високооплачуваною 1 2 3 4 5 
Дає змогу працювати близько біля дому 1 2 3 4 5 
Вимагає переїзду на нове місце проживання 1 2 3 4 5 
СУМА 3      
Дає можливості для зростання професійної майстерності 1 2 3 4 5 
Дає можливість бути корисним людям 1 2 3 4 5 
Дає змогу реалізувати здібності до керуючої роботи 1 2 3 4 5 
Передбачає велике відчуття відповідальності 1 2 3 4 5 
Дає змогу одразу отримати результат праці для інших 1 2 3 4 5 
СУМА 4      

Умовні позначення: 

1. Сума 1 «І» – внутрішні, індивідуально значущі мотиви. 

2. Сума 2 «-» – зовнішні негативні мотиви. 

3. Сума 3 «+» – зовнішні позитивні мотиви. 

4. Сума 4 «С» – внутрішні соціально значущі мотиви. 

Максимальна сума вказує на переважаючий вид мотивації. Перевага 

внутрішніх мотивів і позитивної зовнішньої мотивації є найбільш 

ефективними з погляду задоволення працею та її результативністю. 
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Додаток Ф 

Анкета для учнів, випускників ІІ ступеня з дослідження стану 

сформованості життєвої компетентності 

Як ти вважаєш: чи повинна людина прагнути щось змінити у світі в 

самій собі, чи ж вона повинна приймати все таким , яким воно є, не прагнучи 

змін? 

1 – вважаю, що людина повинна обов’язково прагнути до того, щоб змінити 

на краще оточуючу дійсність, суспільство і саму себе 

2 – вважаю, що людина повинна приймати все таким, яким воно є, і ні в що 

не втручатися 

3 – важко відповісти  

 Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до 

природи: 

1 – пізнавати природу, проникати в її таємниці; 

2 – користуватися благами і дарами природи і змінити її для задоволення 

своїх потреб; 

3 – займатися охороною навколишнього природного середовища; 

4 – милуватися красою природи;  

5 – вбачати в природі мудрість і могутність її Творця і поклонятися їй; 

6 – якісь інші дії (напиши, які саме?) 

7 – важко відповісти. 

Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до 

суспільства: 

1 – вивчати його історію і культуру; 

2 – робити все для того, щоб воно було більш розвинутим і справедливим, 

щоб всі люди були у ньому більш щасливими; 

3 – пристосуватися до існуючих у ньому умов, щоб не ускладнювати 

собі життя і не виглядати «білою вороною» 

4 – оберігати і примножувати суспільні надбання в різних сферах людського 

життя (науці, культурі, господарстві тощо); 
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5 – старатися збагнути Боже провидіння; 

6 – якісь інші дії (напиши, які саме?) 

7 – важко відповісти 

Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до інших 

людей: 

 спостерігати за ними, вивчати і пізнавати їх; 

 допомагати їм, старатися зменшити їхні біди і страждання; 

 керувати ними, підкоряти їх своїй волі, використовувати їх для 

досягнення своїх цілей; 

 спілкуватися з ними, обмінюватися з ними різними думками новинами;  

 ставитися до інших людей у відповідності з Божими заповідями («не 

вбивай», «не кради» тощо); 

 якісь інші дії (напиши, які саме?); 

 важко відповісти. 

5. Які дії ти вважаєш для себе найбільш важливими по відношенню до 

самого себе: 

1 – займатися самопізнанням; 

2 – удосконалювати свої задатки і здібності; 

3 – задовольняти всі свої бажання; 

4 – відстоювати свої права, оберігати свою гідність і честь; 

5 – шукати в собі Бога, займатися духовним самоудосконаленням; 

6 – якісь інші дії (напиши, які саме?); 

6. Чи цікавишся ти діяльністю парламенту і різних політичних партій, чи 

ходиш на мітинги? 

1 – так 

2 – ні 

7. Чи дивишся ти телепрограми «УТН», «Новини», «Вісті»? 

1 – завжди 

2 – досить часто 

3 – інколи 

4 - ніколи 
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8. Чи стараєшся ти добре вчитися? 

1 – так 

2 – ні 

9.Чи приймаєш ти участь в роботі різних гуртків і секцій? 

1 – так 

2 – ні 

10.Чи любиш ти ходити в гості, на дискотеки ? 

1 – так 

2 – ні 

11. Чи робиш ти зауваження однокласникам , які, на твій погляд, поводять 

себе неправильно? 

1 – завжди 

2 – досить часто 

3 – інколи 

4 - ніколи 

12. Чи потребуєш ти заступитися за інших, коли бачиш, що їх 

скривджують? 

1 – завжди 

2 – досить часто 

3 – інколи 

4 - ніколи 

13. Чи займаєшся ти спортом? 

1 – так 

2 – ні 

14. Чи допомагаєш ти іншим людям, коли бачиш, що вони потребують 

твоєї допомоги? 

1 – завжди; 

2 – тільки тоді, коли вони просять мене; 

3 - тільки тоді, коли я знаю, що матиму від цього якусь вигоду; 

4 – ніколи 
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Додаток Х 

Анкета для учнів 

1. Обведи кружечком порядкові номери тих висловлювань, які ти 

вважаєш правильними. 

1 – оточуючий світ – це безладне нагромадження предметів істот, 

процесів і подій; він ворожий по відношенню до людини, бо є джерелом її 

нещасть і бід; 

2 – світ – це гармонійне ціле, невід’ємною частиною якого є й сама 

людина, яка тільки живучи у злагоді з цим світом, може бути щасливою; 

3 – у людському житті нема нічого привабливого і хорошого, воно 

жорстоке і страшне; 

4 – життя, незважаючи на його труднощі і темні сторони, є прекрасним і 

дивовижним; 

5 – всі люди – вороги, вони ненавидять один одного і прагнуть зробити 

дин одному тільки зло; 

6 – всі люди мають певні вади і слабкості, але в більшості своїй вони 

добрі і готові допомогти один одному; 

7 – людина – агресивна тварина, не здатна змінити на краще ні саму 

себе, ні навколишній світ; 

8 – людина – це найрозумніша і найпрекрасніша з усіх живих істот; вона 

здатна до безмежності удосконалювати і навколишній світ, і саму себе; 

9 – труднощі і незгоди, які переживає зараз людство, свідчать про те, що 

воно невпинно йде до своєї загибелі, якої йому не уникнути; 

10 – людство завжди знаходило в собі розум і сили, щоб подолати ті 

труднощі, що виникли на його шляху, і ті труднощі, які воно переживає в 

наш час, воно теж зуміє здолати і піднятися на більш високий рівень свого 

розвитку. 

2. Як ти вважаєш: у майбутньому люди будуть жити краще чи гірше, 

ніж в наш час? 

1 – краще 

2 – гірше 
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3 – так само 

4 – мене це не цікавить 

5 – важко відповісти 

3. Як ти вважаєш: чи можливо в Україні уникнути збройних 

конфліктів на міжнаціональній основі? 

1 – можливо 

2 – неможливо 

3 – важко відповісти 
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Додаток Ц 

Анкета 

Шановний учне! 

Ми проводимо дослідження проблеми життєвих орієнтацій школярів. 

Просимо ознайомитися з анкетою і позначити позиції, які відповідають 

Вашій оцінці. Якщо Ви маєте свою думку, запишіть її. 

1. Що, на Вашу думку, найбільше впливає на досягнення молодою 

людиною успіху в житті? (виберіть не більше 3-х позицій 

1.матеріальна забезпеченість батьків і їх зв’язки; 

2.високий рівень освіти; 

3.віра у свої сили, у себе; 

4.уміння використовувати всі засоби для досягнення успіху; 

5 – чіткі, життєві орієнтири, усвідомлені цілі; 

6 – вольові якості; 

7–відповідальність, вимогливість до себе; 

8 –- інше 

2. Як Ви думаєте, від чого буде залежати Ваше майбутнє? 

1 – від власних здібностей, волі, умінь 

2–від сприятливої чи несприятливої ситуації у суспільстві 

3–від змоги скористатися наявними обставинами для здійснення 

своїх життєвих прагнень 

4.важко відповісти 

3. Про що або про кого Ви найчастіше розмірковуєте (вибрати 1 

відповідь)? 

1 – про людей, їхню суть, взаємини між ними 

2 – про суспільство, яким воно є і має бути 

3 – про себе 

4 – щось інше 

5 – важко відповісти 

4.–Що найбільш заважає розвитку особистості (вибрати 1 відповідь)? 

1–нерозумний устрій суспільства 

2–люди з найближчого оточення 
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3 – власні вади людини 

4 – щось інше 

Ви прагнете стати … (вибрати 1 відповідь). 

1–керівником фірми і власником приватної фірми 

2 – менеджером приватного підприємства 

3 – керівником державної установи, організації 

4–кваліфікованим працівником, професіоналом 

5 – увійти в національну культурну еліту 

6 – максимально реалізувати себе як особистість 

7 - інше 

5. Успіх людини в житті - … (виберіть не більше 3-х позицій). 

1 – реалізація найзаповітніших мрій 

2 – повне втілення в життя власних здібностей 

3.результат вдалого використання збігу життєвих подій 

4.оцінена суспільством діяльність 

5.щасливе кохання 

6 – високий матеріальний добробут 

7 – вдале одруження 

8 – виховання своїх дітей відповідно до власного ідеалу 

9 – досягнення високого службового, ділового статусу 

10 – повага і авторитет у рідних і близьких 

11 - інше 
6. На Вашу думку, Ви зможете успішно реалізувати власні життєві 

плани 
1 – в Україні 
2 – за межами України 
3 – важко сказати 
7. Які Ваші прогнози щодо суспільної ситуації у найближчому 

майбутньому? 
1 – ситуація буде погіршуватися 
2 – будуть зміни на краще 
3 – не думаю про майбутнє 
4 – важко відповісти 
Щиро вдячні за відповіді! 
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Додаток Ш 

ДІАГНОСТИКА життєвої компетентності старшокласників 

Соціальна компетентність: 

• Ухвалення громадських норм (потреби, вимог, реалії) конкретний 

соціум, прагнення до його розуміння. (Висловлювання № 1-13.) 

• Усвідомлення необхідності розширення (або наявності у себе 

широкий діапазон) соціальні знання і вміння з метою досягнення високого 

рівня адаптивності. (Висловлювання № 14-17.) 

• Осмислення і адекватна оцінка, співвіднесення конкретних 

соціальних умов і своїх можливостей по досягненню передбачуваного 

результату в даній ситуації. (Висловлювання № 18-25). 

• Уміння (здатність, готовність) актуалізувати свій особистісний досвід 

стосовно конкретної соціальної ситуації. (Висловлювання № 26-28.) 

• Визначення та вибір можливе і найбільш ефективні способи 

діяльності, варіанти поводження. (Висловлювання № 29-31.) 

• Готовність до прийняття особистої відповідальності за вибір своєї 

поведінки в ситуації соціальної взаємодії. (Висловлювання № 32-36.) 

• Толерантність. (Висловлювання № 37-41.) 

Комунікативна компетентність: 

• Навички позитивного ставлення до власної особистості. 

(Висловлювання № 42-50.) 

• Навички позитивного спілкування. (Висказивнія № 51-64.) 

• Навички самооцінки і розуміння інших. (Висловлювання № 65-73.) 

Опитувальний лист 

Якщо ти повністю згоден з наведеним твердженням, якщо ти вважаєш, 

що це «абсолютно про тебе», - оціни свою згоду з висловлюванням в 7 балів; 

якщо ти категорично не згоден, це точно «не про тебе», - твоя оцінка 1 бал. 

Якщо ти сумніваєшся, - нарахуй від 2 до 6 балів, в залежності від того, яка 

позиції тобі ближче. Якщо ти не знаєш, як можна відповісти, - 0 балів. Якщо 

в опитувальнику фраза не закінчена, - продовж її. 
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1. Я знаю правила, за якими живе моя школа. Ці правила такі: 

__________________________________________________________________ 

2. Правила, за якими живе моя школа, мій клас я приймаю і вважаю, що 

вони розумні. 

3. У мене була можливість дізнатися, за якими правилами живе моя 

школа. 

4. Для того, щоб існувати, школа, клас, держава повинні мати свої 

правила. 

5. Чи може бути, правила, за якими живе мій клас, моя школа, мені і не 

подобається, але я вважаю, що їх потрібно дотримуватися. 

6. Якщо мені не подобаються ті правила, за якими живе мій клас, моя 

школа, їх можна змінити, і я знаю, як це можна зробити. Змінити ці правила 

можна наступним чином: _________________ 

7. У мене є можливість змінити правила, за якими живе мій клас, моя 

школа. 

8. Мені хотілося б більше знати про правила або закони, за якими живе 

наша держава. 

9. Мені хотілося б більше знати про правила або закони, за якими живе 

наше суспільство. 

10. Я відчуваю себе громадянином своєї держави. 

11. Як громадянин держави я маю права і обов’язки, і я знаю їх. 

12. Як у громадянина держава у мене є права: 

__________________________________________________________________ 

13. Як у громадянина держава у мене є обов’язки: 

__________________________________________________________________ 

14. У мене достатньо знань і умінь, щоб добре влаштуватися в житті. 

15. У мене досить умінь, щоб добитися того, чого я хочу. 

16. Для досягнення в житті того, чого я хочу, мені треба навчитися 

__________________________________________________________________ 

17. Я знаю і вмію досить, щоб, опинившись в іншій школі або іншому 

місті, відчувати себе своїм. 
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18. Зі своїми однокласниками я спілкуюся, або ми разом займаємося 

крім уроків чимось ще. 

19. Поза школою є ще багато, чим можна зайнятися. Наприклад: 

__________________________________________________________________ 

20. Крім уроків я в школі ще __________________________________ 

21. Шкільні свята мені цікаві. 

22. У нас в школі часто відбувається щось цікаве крім уроків. 

23. У мене, як у п’яти- (шести-, семи-, восьми-, дев’яти-) класника, є 

такі можливості: 

24. Людина в моєму віці може зайнятися ________________________ 

25. Якщо ми з друзі захочуть створити, наприклад, по Партії захисту 

прав дитини, то зможе це зробити. А саме, ми зробимо наступне: 

__________________________________________________________________ 

26. Я знаю, що потрібно зробити, якщо мене звинуватять в провині, 

якого я не скоював. Я зроблю так: _______________________________ 

27. Якщо у мого друга або подруги трапиться серйозна неприємність 

(наприклад, серйозні проблеми в сім’ї), я можу допомогти їм наступним: 

_________________________________________________________________ 

28. Якщо ми з друзями захоче організувати щось цікаве, наприклад, 

спортивний клуб (який в місті ще немає) або музичної група, то зможу це 

зробити. Ми зробимо наступне: _____________________________________  

29. Якщо мені доведеться перейти в іншу школу, я буду вести себе 

таким чином: 

30. Якщо мені доручать в школі організувати який-небудь захід, я 

зроблю наступне:________________________________________________ 

31. Якщо мені знадобляться гроші для особистих потреб (дуже чогось 

захочеться), я_____________________________________________________ 

32. Моє життя більше залежить від моїх батьків, ніж від мене. 

33. Моє життя більше залежить від того, як складуться обставини. 

34. Мої успіхи в школі залежать від мене. 
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35. Мої стосунки з людьми більше залежать від мене, ніж від тих, з ким 

я спілкуюся. 

36. Я несу відповідальність за те, як я чиню. 

37. Для того щоб зрозуміти іншу людину, потрібно іноді представляти 

себе на його місці і думати про те, що він відчуває. 

38. Я можу поставити себе на місце іншої людини і зрозуміти, що він 

відчуває. 

39. Я міг би дружити (або дружу) з людиною з іншим кольором шкіри 

або іншої національності. 40. Серед моїх друзів тільки російські, і я не хотів 

би, щоб в моїй компанії з’явилася людина іншої національності. 

41. У моєму класі або компанії є люди іншої національності, і я з ними 

перебуваю в хороших відносинах. 

42. Може бути, у мене є недоліки, але я знаю, що людина я хороший. 

43. Я вважаю, що більшість моїх однолітків, з ким мені доводиться 

спілкуватися, - хороші люди. Я знаю про сильні і слабкі сторони свого 

характеру. 

Мої сильні сторони: ________________________________________ 

Мої слабкі сторони: ________________________________________ 

44. У моєму характері є і хороше, і погане, але хорошого більше. 

45. Як правило, я розумію, чому поводяться так, а не інакше мої друзі 

та однокласники в різних ситуаціях. 

46. Я можу себе поважати. 

47. Більшість моїх однокласників і знайомих гідні поваги. 

48. Я знаю, чого я хочу від життя зараз. А саме: ___________________ 

49. Я знаю, чого хочуть від життя мої друзі та однокласники. А саме: 

______________________________________________________ 

50. У мене рідко виникають конфлікти з моїми однокласниками. 

51. Я рідко лаюся з моїми батьками. 

52. З людьми завжди можна домовитися, навіть якщо протиріччя дуже 

серйозні. 

53. Я вмію домовлятися з людьми. 
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54. Якщо я з кимось посварився, я досить швидко вмію помиритися. 

55. При спілкуванні з іншими людьми мені легко знайти предмет для 

розмови. 

56. Я готовий з кожним, хто думає інакше, ніж я, спокійно поговорити і 

вислухати його думку. 

57. Якщо я на когось розсердиться, то намагається йому цього не 

показувати. 

58. Мені важко відкрито висловлювати свою думку. 

59. При колективному обговоренні я намагаюся триматися в тіні. 

60. Я вмію сказати іншим, що мені в них не подобається. 

61. Люди бувають різні, і це добре. 

62. Добре, що люди бувають різні, тому що _______________________ 

63. Люди бувають різні, значить себе з ними потрібно вести по-

різному. 

64. Коли спілкуєшся з людьми, треба враховувати те, що у них може 

бути інша точка зору. 

65. З різними людьми я поводжуся по-різному. 

66. Дорослі цінують в мені ___________________________________ 

67. Мої друзі цінують в мені _______________________________ 

68. Я ціную в своїх однокласниках _______________________________ 

69. Я ціную в своїх вчителів _____________________________________ 

70. Коли мені буває погано, я знаю, як з цим впоратися. 

71. Коли мені погано, я ________________________________________ 

72. У мене виходить контролювати себе, коли виникають конфлікти з 

ким-небудь. 

Оцінка відповідей проводиться за семибальною шкалою. Потім 

підраховується сума балів по кожному виду компетентності і окремо по 

кожному діагностується параметру. Для зіставлення отриманих 

результатів розраховується відносне і середній бал. 
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Загальне правило - 0 балів нараховується, якщо відповіді немає або він 

неадекватний. Критерії оцінок можливих продовжень висловлювань учнів 

наведені нижче. 

Висловлення № 1. Я знаю правила, за якими живе моя школа. Ці 

правила такі ... 

1 бал - перераховані правила, реально неіснуючі; 

3 бали - перераховані правила, реально існуючі, але які відносяться до 

загальноприйнятих правил гарної поведінки («не битися», «бути чемною 

вчителям», «добре поводитися»); 

5 балів - перераховані правила, реально існуючі, в достатньому обсязі; 

7 балів - перераховані в великому обсязі реально існуючі правила, що 

стосуються різних аспектів (про розмовної лексики, про поведінку в межах 

навчального закладу, про зовнішній вигляд, про необхідність носіння 

змінного взуття, про дотримання ділового стилю в одязі, про відвідування 

занять без запізнень, про дотримання статуту школи). 

Висловлення № 6. Якщо мені не подобаються ті правила, за якими 

живе мій клас, моя школа, їх можна змінити, і я знаю, як це можна зробити. 

Змінити ці правила можна наступним чином ... 

2 бали - перераховані дії погано сформульовані; 

4 бали - дії описані коротко, але адекватно («домовиться з 

однокласниками», «звернеться до класного керівника, порадиться з 

директором, адміністрація», «збере підписи і покадивши директор»); 

7 балів - адекватно описана послідовність дій, необхідних для 

досягнення цієї мети («зберу групу людей, зі мною приголосних, і ми 

обговоримо правила, поговоримо з директором, організуємо обговорення в 

школі, класі, проведемо голосування», «об’єднатися з однодумцями і 

впливати на адміністрація школа»). 

Висловлення № 12. Як у громадянина держави у мене є права ... 

1 бал - перераховані права погано сформульовані («жити», «дихати», 

«гуляти»); 
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4 бали - права або перераховані, але в незначній кількості, або названі в 

загальному вигляді, або описані адекватно, але стосуються дорослої людини 

або дані у власній формулюванні («права дитини», «право на власну думку», 

«вчитися, працювати») ; 

7 балів - права описані адекватно, послідовно і розгорнуто, відповідно 

до віку («вчитися, здобувати освіту», «свобода слова і думки», «свобода 

самовизначення», «право на безкоштовне лікування, освіту», «право на 

захист з боку держави », «право на свободу слова, дії, думки»). 

Висловлення № 13. Як у громадянина держави у мене є обов’язки ... 

1 бал - перераховані обов’язки погано сформульовані («нічого не 

ламати, слухати вчителів, сидіти тихо на уроках»); 

4 бали - обов’язки перераховані, але в незначній кількості або описані в 

загальному вигляді («служити в армії», «жити за законами держави», «не 

порушувати Конституцію держави», «платити податки»); 

7 балів - обов’язки описані послідовно і розгорнуто («обов’язок 

дотримуватися законів, обов’язок отримати паспорт в 14 років, хлопцям 

служити в армії після школи і ін.», «Не порушувати Конституцію держави»). 

Висловлення № 16. Для досягнення в житті того, чого я хочу, мені 

треба навчитися ... 

2 бали - відповідь дані або в загальному вигляді, що не 

конкретизований («всього», «вивчитися, добре закінчити школу», «багато 

чому»), або згорнутий; 

5 балів - відповідь досить конкретизований («всьому, що стосується 

моєї майбутньої професії залізничника»); 

7 балів - відповідь конкретизований, має особистісний сенс ( 

«спілкуватися з людьми, вміти говорити», «розуміти закони», «їздити на 

машині», «жити в стилі печворк» ...). 

Висловлення № 19. Поза школою є багато, що ще можна зайнятися. 

Наприклад ... 

1 бал - відповідь дан в загальному вигляді («всім, чим завгодно»); 

4 бали – «спілкуватися з друзями», «ходити на різні заходи»; 
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7 балів – «зайнятися соціально значимою діяльністю», «займатися в 

секціях, ходити на електіви, різноманітні секції, гуртки», «спілкуватися з 

друзями», «організовувати свята, ходити на дискотеки, в табір». 

Висловлення № 20. Крім уроків я в школі ще ... 

2 бали - відповідь згорнута; 

4 бали – «спілкуватися», «ходити на додатковы заняття»; 

7 балів – «ходити на секцію, гурток, елективны курси і т д.». 

Висловлення № 23. У Мене, як у ... класника є такі можливості ... 

2 бали – «гуляти, спілкуватися», «у кожного свій інтерес і відповідно 

йому ...»; 

4 бали - наводиться або тільки основне заняття – «вчитися», або одне 

додаткове заняття крім основного: «рибалити і вчитися», «спілкуватися і 

цікавитися всім, чим захочеться»; 

7 балів - описані різноманітні і численні заняття. 

Висловлення № 24. Людина в моєму віці може зайнятися ... 

2 бали – «всім, чим хоче»; 

4 бали - наводиться або основне заняття – «вчитися», або одне заняття 

крім основного: «рибалити і вчитися», «спілкуватися і цікавитися всім, чим 

захоче»; 

7 балів - описані різноманітні конкретні і досить численні заняття. 

Висловлення № 26. Я знаю, що потрібно зробити, якщо мене 

звинуватять в провині, якої я не скоював. Я зроблю так ... 

1 бал - дії не відповідають цілям («буду заперечувати», «відмовлюся», 

«скажу, що це не я»); 

4 бали - дії описані уривками, але соціально виправдані і адекватні, або 

представлені в загальному вигляді («доведу, що це не я»); 

7 бали - поведінка в кризовій ситуації обдумана, адекватно, 

конструктивно («захищатиме себе, надасть доказ, в крайньому випадку 

звернеться в суд або до адвоката», «буде відстоювати свої права, знайде 

свідка, звернеться до відповідних органів»). 
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Висловлення № 27. Якщо у мого друга або подруги трапиться серйозна 

неприємність (наприклад, серйозні проблеми в сім’ї), я можу допомогти їм 

таким чином... 

1 бал - дії не відповідають цілям («не втручатися»); 

4 балів - описано соціально виправдані і адекватні дії, або в загальному 

вигляді («надасть моральну підтримку», «допоможе всім, чим зможе», 

«запропонує гроші або допомогу»); 

7 балів - поведінка в кризовій ситуації обдумана, адекватна, 

конструктивна («запитає, чим зможе допомогти, і допоможе порадою або 

грошей», «залежно від обставин допоможе, чим зможе», «якщо потрібні 

гроші, постарається зібрати в школі, якщо знадобиться, запрошу до себе 

пожити»). 

Висловлення № 28. Якщо ми з друзями захоче організувати щось 

цікаве, наприклад спортивний клуб (який в місті ще немає) або музичної 

група, то зможу це зробити. Ми зробимо наступне ... 

1 бал - описані дії не відповідає цілям або дані в загальному вигляді: 

«погодиться», «робитиме»; 

4 бали - дії для досягнення цілей описані уривками, але адекватно 

(«знайдеш гроші, купить гитару»); 

7 балів - послідовно описана адекватні дії для досягнення мети («збере 

група, буде шукати приміщення і гроші, домовиться з адміністрацією», 

«звернеться за допомогою до директора, буде шукати варіанти і засоби»)  

 

Висловлення № 29. Якщо мені доведеться перейти в іншу школу, я 

буду вести себе таким чином ... 

1 бал - дії описано неконструктивно («сидітиме тихо», «не 

висовуватися», «подружиться з усіма», «буде звикати»); 

4 бали - наведені соціально виправдані і адекватні дії, але коротко 

(«буду шукати спільну мову з однокласниками і вчителями»); 
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7 балів - описані обдумана, адекватна і конструктивну поведінку в 

кризовій ситуації («знайде собі друг, буде дотримуватися правил цієї школи», 

«придивиться до законів, за якими там живе, і буде вести себе відповідно»). 

Висловлення № 30. Якщо мені доручать в школі організувати який-

небудь захід, я зроблю наступне ... 

1 бал - дії не відповідає цілям; 

4 бали - дії для досягнення мети описані уривками, але адекватно; 

7 балів - дії описані багатоступінчасто і адекватно. 

Висловлення № 31. Якщо мені знадобляться гроші для особистих 

потреб (дуже чогось захочеться) я ... 

1 бал - описана неадекватна поведінка в даній ситуації («вкраде, 

надрукує фальшивки»); 

4 бали - описано адекватний віком дії («попросить у батьків»); 

7 балів - дії соціально виправдані, адекватні вік («попросить у батьків 

або спробує заробити», «візьме з скарбнички, якщо влітку заробили», 

«попросить у батьків, а якщо сума великий, буде збирати або перетерпить до 

тих пір, поки сам не буду заробляти»). 

Висловлення № 44. Я знаю про сильні і слабкі сторони свого характеру. 

Мої сильні сторони ... Мої слабкі сторони ... 

2 бали - відповідь дані в згорнутої формі («знаю, але не ваша справа»); 

7 балів - відповідь дані розгорнуто, усвідомлено, зміст має особистісно 

значущий сенс («сильний -умеет домовлятися з людьми, слабкий – 

нерішучий»). 

Висловлення № 49. Я знаю, чого я хочу від життя зараз. А саме ... 

2 бали - відповідь дані в згорнутої формі ( «хочу, але не ваша справа»); 

4 бали - відповідь дані, бажання спрямовані на конкретні життєві, 

матеріальні блага; 

5 балів - відповідь дані в загальному вигляді ( «закінчити школу», 

«здобути освіту»); 
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7 балів - відповідь дані розгорнуто, зміст має особистісно значущий 

сенс («гідно закінчити школу», «завести друзів», «навчитися працювати над 

собою»)… висловлення № 62. Добре, що люди бувають різні, тому що ... 

1 бал - односкладове, уривчасте продовження («тому що це добре»); 

4 бали - з висловлюванням згодні, але без аргументації та особистісно 

значимого змісту («інакше всі були б однакові, це нецікаво»); 

7 балів - пояснення дано розгорнуто, зміст має особистісно значимий 

зміст, на досить високому рівні осмислення дійсності («з різними людьми 

цікаво спілкуватися, дізнаватися їх характери», «суспільство тоді б не 

розвивалося»). 

Висловлення № 66. Дорослі цінують в мені ... 

1 бал - відповіді невизначені («звідки я знаю», «не знаю»); 

2 бали - відповідь дані однозначно, не має особистісно значимого 

змісту; 

7 балів - відповідь розгорнутий, зміст має особистісно значимий зміст, 

на досить високому рівні осмислення дійсності (наведені риси характеру, 

особливості поведінки). 

Висловлення № 67. Мої друзі цінують в мені ... 

1 бал - відповіді невизначені («звідки я знаю», «не знаю»); 

2 бали - відповідь дано однозначно, не має особистісно значимого 

змісту; 

7 балів - відповідь дано розгорнуто, зміст має особистісно значимий 

зміст, на досить високому рівні осмислення дійсності (наведені риси 

характеру, особливості поведінки). 

Висловлення № 68. Я ціную в своїх однокласниках ... 

1 бал - відповіді невизначені («звідки я знаю», «не знаю»); 

2 бали - відповідь дані однозначно, не має особистісно значимого 

змісту; 

7 балів - відповідь розгорнутий, зміст має особистісно значимий зміст, 

на досить високому рівні осмислення дійсності (наведені риси характеру, 

особливості поведінки). 



341 

Висловлення № 69. Я ціную в своїх учителів ... 

1 бал - відповіді невизначені («звідки я знаю», «не знаю»); 

2 бали - відповідь дано однозначно, не має особистісно значимого 

змісту; 

7 балів - відповідь дано розгорнуто, зміст має особистісно значимий 

зміст, на досить високому рівні осмислення дійсності (наведені риси 

характеру, особливості поведінки). 

Висловлення № 71. Коли мені погано, я ... 

1 бал - описано поведінку в ситуації фізичного нездужання; 

3 бали - приведена варіанти неконструктивна або агресивна поведінка в 

даній ситуації («покричать», «з друзями покурять», «не буде цього 

помічати»); 

5 балів - поведінка описано коротко, але адекватно («піднімаю 

настрій»); 

7 балів - наведено розгорнутий опис конструктивного осмислену 

поведінку або спосіб роботи над собою («подумає, в чому справа», «лягає 

спати», «йде до мами або дзвонить подруга», «слухає музику і думає»). 
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