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КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 
 

У статті розглянуто поняття «компетенції» та «компетентності» у контексті вітчизняної педагогіки, подано 

основні підходи до їх класифікації в нормативно-правових освітніх документах України. Розглянута дефініція 

«життєва компетентність», звернуто увагу на закономірності її формування у школярів XXI століття як 

передову умову самореалізації, самоідентифікації, самоактуалізації, творчого  сприйняття  світу  та  соціально  

значущої діяльності, спрямованої на розвиток суспільства. Доведено актуальність її формування у підростаючого 

покоління (розглянуто сучасний стан сформованості життєвої компетентності та шляхи розвитку в цьому 

напрямку в найближчі роки). Проаналізовано основні підходи щодо визначення сутності життєвої 

компетентності, розглянуто її структуру, доведено багаторівневість категорії «життєва компетентність». 
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Постановка проблеми. Ми стоїмо на 

порозі 20-х років ХХІ століття. А це означає, 

що суспільство (його норми, екологічна, 

культурна та політична ситуації, форма 

існування) має відповідати даті в календарі. 

Передовою в цьому плані має виступати освіт-

ня галузь як домінанта у формуванні нової 

генерації, нових суспільних постулатів. Укра-

їна має величезний потенціал для втілення цих 

завдань в життя. Пріоритетним у цьому плані 

стає роль сім’ї та школи у становленні кожно-

го з нас. Недарма, головним завданням сучас-

ної школи є «…всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних 

здібностей, формування цінностей і необхід-

них для успішної самореалізації компетент-

ностей, виховання відповідальних громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь 

іншим людям і суспільству, збагачення на цій 

основі інтелектуального, економічного, твор-

чого, культурного потенціалу Українського 

народу, підвищення освітнього рівня громадян 

задля забезпечення сталого розвитку України 

та її європейського вибору» [8]. 

Як результат втілення цієї мети у життя маємо 

сформовану компетентну особистість, об’єктивну, 

тверезо мислячу, креативну, обізнану в різних 

сферах та галузях. Оскільки проект знаходиться 

на стадії розробки можемо говорити лише про 

його теоретичний аспект – поняття 

«компетенції» та «компетентностей» як таких. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останні роки відзначені якісним проривом у 

творенні основ вітчизняної концепції компетент-

нісно зорієнтованої загальної середньої та вищої 

освіти, дослідженні компетентностей особистос-

ті. Тому не дивно, що багато праць вітчизняних 

(І. Д. Бех, Н. М. Бібік, І. Г. Єрмаков, О. І. Локши-

на, В. І. Луговий, О. В. Овчарук, Л. І. Паращен-

ко, О. І. Пометун, О. Я. Савченко, С. Е. Трубаче-

ва, Ю. М. Швалб) та зарубіжних вчених (В. І.  

Байденко, В. О. Болотов, Ф. Вайнерт, Н. О. 

Грішанова, І. О. Зимня, Дж. Кулахен, Дж. Равен, 

Г. К. Селевко, В. В. Серіков, Ю. Г. Татур, О. В.  

Хуторський, В. Д. Шадрікова) присвячено проб-

лемам компетентнісного підходу, виявлення і 

формування компетенцій учнів і студентів, 

ідеям компетентнісного підходу до загальної 

середньої та вищої освіти. 

Мета статті полягає  у  теоретичному  

обґрунтуванні  сутності понять «компетенція», 

«компетентність», «життєва компетентність», 

шляхи формування останньої в сучасному 

освітньому процесі, втілення теоретичного 

аспекту в практичному житті загалом та 

освітньому просторі зокрема. 

Основні результати дослідження. Пере-

орієнтація  освітньої  діяльності  спричиняє 

необхідність комплексного дослідження проб-

леми формування компетентностей  особис-
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тості (зокрема життєвих) із врахуванням вимог 

сучасності. Вважаємо за доречне спочатку 

розглянути поняття компетентності як такої. 

Зарубіжний  вчений Г. Халлаш  стверджує,  

що  компетентність –   це здатність  людини  

застосовувати  свої  знання.  Ірландський  пе-

дагог Дж. Куллахан розкриває цей термін як 

здатність, яка ґрунтується на досвіді або знан-

нях, які людина розвинула завдяки практиці 

або освіті [2, с. 54]. 

Російські дослідники С. Шишов та В. 

Кальней вважають, що компетентність  

–  це здатність (уміння) діяти на основі 

здобутих знань [1, с. 21]. 

Аналізуючи  визначення  поняття «компе-

тентність»,  що  дають російські науковці, 

можна зробити висновок про те, що компе-

тентність – це комплексний особистісний 

ресурс, що забезпечує можливість взаємодії 

особистості з навколишнім світом у тій чи 

іншій області і залежить від необхідних для 

цього компетенцій [5, с. 75].  

В. А. Дьомін дає  власне  визначення  

компетентності: «Компетентість – це рівень 

умінь особистості, що відображає ступінь 

відповідності певної  компетенції  і  дає  

можливість  діяти  конструктивно  в  соціально 

мінливих умовах» [1, с. 34]. 

Даючи характеристику сутнісним ознакам 

компетентності особистості, Л. Лисогор 

наголошує на необхідності врахування того 

факту, що компетентності: 

– постійно змінюються (в залежності від 

змін, що відбуваються у суспільстві); 

– орієнтуються на майбутнє (уміння 

організовувати свою навчальну діяльність, 

спираючись на власні можливості); 

– мають діяльнісний  характер  узагальнен-

ня  умінь у поєднанні  з  предметними 

уміннями і знаннями в конкретних ситуаціях; 

– пов’язані з мотивацією на безперервну 

самоосвітню діяльність [9, с.145]. 

Вважаємо за доречне наголосити увагу на 

тому, що є неправильним ототожнення понять 

«компетентності» та «компетенції», оскільки 

згідно з дефініцією, поданою в Академічному 

тлумачному словнику української мови, остан-

ня – це 1) добра обізнаність із чим-небудь; 2) 

Коло повноважень якої-небудь організації, 

установи або особи [8]. Тобто компетенція – 

це практичне втілення набутих 

компетентностей.  

Донині немає єдино прийнятої концепції до 

тлумачення терміну «життєва компетентність». 

Л. В. Сохань, І. Г. Єрмакова, Г. М. Несен ствер-

джують, що це знання, вміння, життєвий досвід 

особистості, її життєтворчі здатності, необхідні 

для розв’язання життєвих завдань і продуктив-

ного здійснення життя як індивідуального жит-

тєвого проекту; які передбачають свідоме і від-

повідальне ставлення до виконання особистістю 

її життєвих і соціальних ролей» [7, с. 9]. 

Ми ж під поняттям життєвої компетентності 

розуміємо новоутворення, що є передовою 

умовою для самореалізації, самоідентифікації, 

самоактуалізації, творчого  сприйняття  світу  та  

соціально  значущої діяльності, спрямованої на 

розвиток суспільства. 

На  сьогодні  можна  виділити  декілька  

основних  підходів  щодо визначення сутності 

життєвої компетентності: соціальний, 

психологічний, педагогічний. 

Соціальний підхід визначає життєву 

компетентність особистості як умову, 

необхідну для дотримання ними існуючих у 

суспільстві норм, прав та цінностей. 

Психологічний підхід визначає життєву 

компетентність людини як розвинену 

здатність до самореалізації найважливіших 

фізичних, психічних та духовних якостей. 

Педагогічний підхід визначає життєву 

компетентність особистості як духовно-

практичний досвід, який може бути успішно 

освоєний ними у процесі навчання [9, с. 145]. 

Як будь-яке утворення, життєва компетент-

ність має свою структуру. У цьому контексті 

вважаємо за доречне оперувати структурою 

життєвої компетентності, розкритої в працях 

Л. Сохань. Вчена подає таку структуру 

життєвої компетентності:  

1) знання;   

2) уміння  й  навички  (теоретичні  знання  

включають  наукові (знання про світ, законів 

життя, про себе) та життєву мудрість, яка 

разом з нормами поведінки складає також і 

практичні знання та вміння й навички);  

3) життєтворчі здібності (аналітичні, 

поведінкові, прогностичні);  

4) життєвий досвід (складається з 

усвідомленого та неусвідомленого індивідуального 

досвіду й творчого використання й наслідування 

досвіду інших осіб);  

5) життєві досягнення (особисте щастя, 

соціальний статус, самореалізація) [7, с.128]. 
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Усі  складові  життєвої  компетентності  

перебувають  у  постійному русі,  якісно  та  

кількісно  змінюючись,  свідчать  про  її  удос-

коналення, збагачення,  прогрес  або  ж  руйну-

вання,  деградацію  та  регрес.  Отже, життєва  

компетентність  змінюється,  набуваючи  пози-

тивних  або  негативних рис. Її формування 

залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників 

впливу, а значить вона носить індивідуальний 

характер. 

І. Г.Єрмаков та Д. О.Пузіков займаються 

питаннями виокремлення функцій життєвої 

компетентності. Серед них основними є: 

Життєпізнання і самопізнання – змістом 

життєвої компетентності, на думку В. Т. Циби, 

є «осмислення свого призначення, своєї долі, 

життєвих цілей, сенсу життя» [6, с. 222]. До 

цього необхідно додати, що розвинена життєва 

компетентність дає особистості змогу «актив-

но формувати уявлення про своє життя, життє-

діяльність, особисту життєву перспективу, 

адекватно сприймати життєві події, застосову-

вати пізнане» [4, с. 46], є запорукою адекват-

ного розуміння особистістю своєї життєвої 

ситуації і життєвих проблем, оцінювання 

власних якостей і ресурсів. 

Життєвого передбачення – розвинена жит-

тєва компетентність дає особистості змогу 

ефективно «застосовувати пізнане у прогнозу-

ванні» свого життя [4, с. 46], передбачати 

альтернативні цілі і засоби власної життєдіяль-

ності, «діяти та приймати життєві рішення з 

відповідним часово-просторовим випереджен-

ням відносно очікуваних, майбутніх життєвих 

подій» [4, с. 46]. «У цьому разі очікувані 

життєві події, їх настання можуть залежати від 

самої особистості» [3, с. 122]. 

Життєвого самовизначення – розвинена 

життєва компетентність забезпечує оптима-

льні умови самовизначення, визначення осо-

бистістю власного життєвого шляху, 

«життєвих цілей, завдань, конкретних шляхів і 

засобів їх досягнення» [4, с. 48]. 

Самореалізації – життєва компетентність 

створює «необхідну психологічну умову пов-

ноти самореалізації особистості і досягнення 

нею вершин свого самоздійснення» [6, с. 11]. 

Організацій і вдосконалення життєдіяль-

ності – життєва компетентність сприяє 

«організації особистістю власного життя та 

його ресурсів відповідно до вимог життєвого 

проекту, об’єктивних вимог середовища до 

людини» [4, с. 49]. 

З функцій випливає, що життєва компетент-

ність – це багаторівнева категорія, яка формує-

ться  протягом  усієї  діяльності  особистості,  

починаючи  з  сім’ї, взаємовідносин з тими лю-

дьми, що знаходяться поруч, проходить етапи 

соціалізації,  набуває  життєвого  досвіду, 

освоює  ціннісні  орієнтири, професійні  нави-

ки,  за  допомогою  навчання  та  виховання,  а  

також професійної діяльності, постійно 

змінюючи рівень свого розвитку. 

Висновки та пропозиції. Виховання і 

освіта сучасної людини повинні забезпечити 

здатність і готовність особистості гідно 

зреалізувати власний життєвий і соціальний 

вибір, нести за нього відповідальність. 

Особистість ХХІ століття має бути здатна до 

конструктивного досягнення успішної 

життєдіяльності в мінливих суспільно-

економічних умовах, самостійного і свідомого 

вирішення складних життєвих завдань, 

породжених інформаційними, економічними, 

соціальними, політичними, культурно-

релігійними процесами третього тисячоліття.  
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Бондаренко Т.С.,  

ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В статье рассмотрено понятие «компетенции» и «компетентности» в контексте отечественной педагогики, 

представлены основные подходы к их классификации в нормативно-правовых образовательных документах 

Украины. Рассмотрена дефиниция «жизненная компетентность», обращено внимание на закономерности ее 

формирования у школьников XXI века как главное условие самореализации, самоидентификации, самоактуализации, 

творческого восприятия мира и социально значимой деятельности, направленной на развитие общества. Доказана 

актуальность ее формирования у подрастающего поколения (рассмотрено современное состояние 

сформированности жизненной компетентности и пути развития в этом направлении в ближайшие годы). 

Проанализированы основные подходы к определению сущности жизненной компетентности, рассмотрена ее 

структура, доказано многоуровневость категории «жизненная компетентность».  

Ключевые слова: компетенция, жизненная компетентность, самореализация, сомоидентификация, новая 

украинская школа 

 

Bondarenko T.  

FORMING OF STUDENTS’ LIFE COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF MODERN EDUCATIONAL PROGRAMS 

The article deals with the concepts of "competence" and "competency" in the context of domestic pedagogy, the main 

approaches to their classification in normative and legal educational documents of Ukraine are presented. The definition of 

"life competency" is considered, paying attention to the regularities of its formation among schoolchildren of the XXI century 

as a precondition for self-realization, self-identification, self-actualization, creative perception of the world and socially 

significant activity directed at the development of society. The urgency of its formation in the young generation is proved (the 

current state of formation of life competency and ways of development in this direction in the coming years is considered). 

The main approaches to the definition of the essence of life competency are analyzed, its structure is considered, and the 

multilevelness of the category "life competency" has been proved. 

Key words: competence, life competency, self-realization, somodification, new Ukrainian school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


