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Реалії сьогодення зумовлюють необхідність перенесення акценту в 

освітніх системах на особистість дитини, на вивчення можливостей та 

обставин її розвитку, умов саморозкриття на різних етапах її життєдіяльності. 

На часі актуальною проблемою 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.  

Актуальність проблеми дослідження, що розглядається, зумовлена, 

змінами освітньої парадигми в Україні, передусім, її відповідністю 

завданням, накресленим у нормативних документах щодо системи освіти 

України. З поміж найважливіших напрямів реформування національної 

загальної середньої освіти, які окреслені в Законах України «Про освіту», 

Національній програмі «Діти України», Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, Національній програмі виховання 

дітей та учнівської молоді, Концепції «Нова українська школа» є формування 

життєвої компетентності старшокласників. 

Як зазначає Валентина Іванівна на ст. 27 дисертаційного дослідження 

«… процес формування життєвої компетентності 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». 



Недарма дисертанткою обрано для дослідження формування життєвої 

компетентності саме учні старших класів, старшокласників, адже, на її 

погляд, саме випускники закладу загальної середньої освіти повинні 

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. 

У дисертації чітко представлено науковий апарат дослідження – його 

завдання, об’єкт, предмет, методи, наукова новизна та широко розкрито 

практичне значення.  

Дисертантка ставить за мету 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. 

Тема дослідження затверджена вченою радою Південнослов’янського 

інституту Київського славістичного університету (протокол №10 /01–02 від 

20.06.2002 р.), узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

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

Характеризуючи наукову новизну виконаного дослідження слід 

зазначити, що – вперше дисертанткою розроблено, 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). 

Ретельний аналіз джерельної бази (339 найменування, з них – 10 – 

іноземною мовою) допоміг дисертантці не тільки обґрунтувати свої ідеї і 

здійснити детальне комплексне дослідження означеної проблеми, а й 

уникнути однобічності при розгляді проблеми формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. Так, автор 

звертається до широкого кола наукової літератури – як до робіт класиків 

світової філософської, педагогічної і психологічної думки, так і до новітніх 

розробок, зокрема закордонних науковців.  

Аналізуючи дисертаційне дослідження, зазначимо, що роботу 

Валентини Іванівни вирізняють достатня глибина теоретичних підходів, 

узагальнення поглядів, міркувань, конкретність методичних пропозицій, що 

дисертанткою відображено у 53 таблицях та 40 рисунках. Автором грамотно 

сплановано науковий пошук, про що свідчить формування основних 

дослідницьких категорій. Чіткість концептуальних засад, з яких виходить 

дисертантка, зумовлює коректність завдань дослідження, які повністю 

зреалізовані в ході теоретико-експериментальної роботи. 

Слід відмітити змістовність і логічність композиційної побудови 

дослідження, чітку окресленість його вихідних позицій. Добре продумана 

структура дисертації, формулювання назв розділів і підрозділів, які належно 

відображають логіку та зміст дослідницьких новацій. 

Досить вдало, на наш погляд, дисертантка за допомогою таблиці 1.1. 

узагальнює твердження науковців щодо сутності поняття «компетентність», 

усебічно розкриває три підходи (педагогічний, соціальний, психологічний) 

до тлумачення поняття «життєва компетентність». Це дало змогу Валентині 

Іванівні подати власне трактування формування життєвої компетентності 

старшокласників (ст. 52) як 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. 

Хотілося б зазначити, що дисертанткою у пункті 1.2. визначено 

методичні чинники організації позаурочної роботи, здійснено теоретичний 

аналіз та з’ясовано зміст понять «позаурочна робота» та «позаурочна 

діяльність». Дисертанткою розкрито специфічні особливості, психолого-

педагогічні вимоги, закономірності та принципи організації позаурочної 

діяльності, таким чином Валентина Іванівна робить висновок, що зміст 

позаурочної діяльності визначається створенням освітнього середовища з 

метою реалізації у процесі взаємодії з іншими суб’єктами інтересів учнів, їх 

здібностей. 

Чітка послідовність та наступність, підпорядкованість змісту мети та 

завдання в цілому, є особливостями другого розділу дисертації «Діагностика 

сформованості життєвої компетентності старшокласників». 

Автором описано і проаналізовано стан формування життєвої 

компетентності старшокласників у позаурочній діяльності. На основі аналізу 

структури життєвої компетентності особистості у психолого-педагогічній 

літературі (табл. 2.1., ст. 82) виокремлено п’ять критеріїв (мотиваційний, 

аксіологічний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивно-оцінний) 

сформованості життєвої компетентності, визначено відповідні її рівні: 

високий, середній, низький. 

Хотілося б зазначити, що дисертанткою вдало запропонований 

діагностичний інструментарій для дослідження стану формування життєвої 

компетентності старшокласників, до якого увійшли різні методики, анкети, 

інтерв’ю, бесіди, тестування. Окрім психологічних методик до 

діагностичного інструментарію було включено аналіз документації, зокрема: 

плани роботи навчальних закладів, класних керівників, соціальних педагогів, 

практичних психологів, педагогів-організаторів, бібліотекарів, керівників 

гуртків, діяльності учнівського самоврядування, звіти про виховну 

діяльність. 



Аналіз результатів констатувального етапу експерименту дозволив 

виділити ряд причин, що стали основою низького рівня сформованості 

життєвої компетентності старшокласників та визначити педагогічні умови 

для підвищення її сформованості, що були презентовані у наступному розділі 

дослідження «Оптимізація процесу формування життєвої компетентності 

старшокласників у позаурочній діяльності». 

Особливо високої оцінки заслуговують методичні аспекти 

дисертаційної роботи Дячук Валентини Іванівни. Нею детально продумано і 

належно представлено оригінальний зміст, методи, прийоми, форми виховної 

роботи із старшокласниками щодо формування життєвої компетентності у 

позаурочній діяльності. Це переконливо засвідчує про плідну діяльність у 

сфері теорії і методики виховання дисертантки як талановитого педагога, 

організатора конструктивної взаємодії учасників виховного процесу. Зокрема, 

йдеться про такі специфічні форми роботи, як цікаві творчі проекти різних 

рівнів, соціальні та благодійні акції, колективні творчі справи, квести, 

фестивалі, конкурси, інтерактивні ігри, майстер-класи тощо. Така робота є 

органічною складовою суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка здійснюється на 

основі діалогу, обміну поглядів педагога і вихованця. 

Однією з причин низького рівня життєвої компетентності на 

констатувальному етапі дослідниця виділяє недостатній рівень 

підготовленості педагогів до формування даної компетентності 

старшокласників. Дослідниця акцентує увагу на підготовці педагогічних 

працівників, тому пропонує окрім традиційних форм методичної роботи 

(обговорення актуальних проблем на засіданнях педагогічної, науково-

методичної рад закладу) залучати й інноваційні форми методичної роботи 

(семінари, круглі столи, практикуми, коучинги, методичні ярмарки, 

педагогічні студії, «методичні меседжі», «відкриті мікрофони»).  

Результати дослідження, підтвердження ефективності розроблених і 

впроваджених в освітній процес закладів загальної середньої освіти 

педагогічних умов формування життєвої компетентності старшокласників 



представлені дисертанткою в узагальнюючій таблиці 3.19 (ст.193) динаміки 

сформованості життєвої компетентності старшокласників за критеріями 

контрольної та експериментальної груп за підсумками формувального 

експерименту. 

Результати дослідження достатньо апробовані. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням, які подані в тексті дисертації. 

Разом з тим, позитивно оцінюючи результат наукового пошуку 

В.І.Дячук, можна висловити деякі зауваження і побажання, а саме: 

1. Дисертантка на ст. 47 називає три підходи (педагогічний, 

психологічний, соціальний) до тлумачення поняття «життєва 

компетентність», проте на ст. 73 визначає чотири підходи, додаючи до 

попередніх ще філософський. 

2. На деяких сторінках дисертаційного дослідження (ст. 85, ст. 163, 

тощо) сім-вісім разів згадується слово «старшокласники». На нашу думку, 

варто використовувати синонімічні слова до даного поняття, наприклад, учні 

старших класів, школярі, вихованці, учні старшого шкільного віку. 

3. На ст. 87-88 дисертаційного дослідження автором виділено та 

проаналізовано три рівні (високий, середній, низький) сформованості 

життєвої компетентності старшокласників, а на ст. 126, порівнюючи кількісні 

та якісні результати дослідження ЕГ та КГ на констатувальному етапі 

експерименту, називає високий, достатній, середній рівні. 

4. Таблицю 1.1., що розміщена на 44, 45 та 46 сторінці 

дисертаційного дослідження варто, на наш погляд, подати у Додатки. 

5. Не зрозуміло за яким принципом (критерієм) подані визначення 

дослідників щодо сутності поняття «компетентність» та складових структури 

життєвої компетентності у таблицях 1.1. та 2.1 дисертаційного дослідження. 

6. На ст. 60 дисертаційного дослідження, посилаючись на Закон 

України «Про загальну середню освіту», автор зазначає, що 

«…старшокласниками вважаються учні 10–11 класів», однак на ст. 165 у 

таблиці 3.4. про стан залучення старшокласників експериментальної групи до 



позаурочної діяльності на формувальному етапі подає учнів 9, 10, 11 класів. 

 


