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Анотація 

У даній статті розглядаються особливості організації та викладання 

професійного модулю для вчителів різних спеціальностей в інституті після-

дипломної педагогічної освіти з тематики розвитку життєвої компетентно-

сті учнів. Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки (підвищення ква-

ліфікації) спеціаліста усіх категорій. 

Abstract 

This article deals with the peculiarities of the organization and teaching of a 

professional module for teachers of different specialties at the Institute of 

Postgraduate Pedagogical Education on the topics of the development of pupils' 

vital competence. The program of studying normative discipline is compiled in 

accordance with the educational-professional program of training (advanced 

training) of a specialist of all categories. 
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Сучасні заклади системи підвищення кваліфікації здійснюють свою ді-

яльність відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій та інших законодавчих нормативних актів. 

Вочевидь постає потреба в розробці спеціального програмно-методичного 

забезпечення, яке б більшою мірою у сучасних умовах задовольняло пот-

реби особистості вихователя, вчителя в удосконаленні професійної компе-

тентності. 

Поняття життєвої компетентності особистості є одним із тих, що засві-

дчує складне і багатоаспектне явище у системі соціалізації людини, її освіти, 

навчання та виховання. Життєва компетентність охоплює у собі такі над-

бання особистості, як знання, вміння, навички, способи діяльності, розви-

нені можливості сприймання, розуміння та творчого використання матеріа-

льних та духовних цінностей суспільства. Поняття “життєва компетентність 

” є інтегрованим від понять “компетентність” і “ життя”. 

Педагогічні аспекти проблеми формування життєвої компетентності 

особистості висвітлено у працях В.Афанасьєва, І.Блауберг, Р.Гурова, Л.Ко-

гана, М.Нугаєва, В.Садовського та ін. Психологічне підґрунтя досліджува-

ної проблеми складають роботи з психології особистості (Б.Ананьєв, Л.Ви-

готський, О.Запорожець, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, Д.Ельконін). 

Актуальність цього дослідження обумовлена необхідністю вирішення 

суперечності між вимогами, що ставляться до професіоналізму педагогіч-

них працівників, і існуючим теоретичним та науково-методичним забезпе-

ченням цього процесу в системи підвищення кваліфікації, зокрема. Тому в 

інституті післядипломної педагогічної освіти було розроблено і впрова-

джено модуль для вчителів усіх спеціальностей: “Психологічні механізми 

формування в дітей та молоді життєвої компетентності”. 

Метою викладання навчальної дисципліни “Психологічні механізми 

формування в дітей та молоді життєвої компетентності” є ознайомити слу-

хачів з основними механізмами формування в дітей та молоді життєвої ком-

петентності в сучасних соціокультурних умовах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Психологічні механізми 

формування в дітей та молоді життєвої компетентності” є: 

1. Обґрунтувати актуальність впровадження в систему національної 

освіти компетентнісного підходу. 

2. Визначити сутність поняття “компетентна людина”, “життєва компе-

тентність”, охарактеризувати складові життєвої компетентності, їх визна-

чення у психолого-педагогічній вітчизняній та зарубіжній науковій думці. 

3. З’ясувати, що являє собою сучасний освітній простір: його складові, 

зв’язки, функції, можливості щодо формування життєвої компетентності у 

дітей і молоді. 

4. Визначити психолого-педагогічні проблеми формування життєвої 

компетентності на різних вікових етапах розвитку школяра та можливі 

шляхи їх подолання. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми слухачі повинні: 
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знати: 

1. Сутність понять “компетентна людина”, “життєва компетентність”, 

складові життєвої компетентності особистості. 

2. Особливості сучасного освітнього простору: його складові, зв’язки, 

функції, можливості щодо формування життєвої компетентності у дітей та 

молоді. 

3. Основні психолого-педагогічні проблеми формування життєвої ком-

петентності на різних вікових етапах розвитку дитини, можливі шляхи їх 

вирішення в умовах загальноосвітнього навчального закладу. 

4. Напрями, методи, прийоми та форми роботи щодо створення в школі 

сприятливого психолого-педагогічного середовища для розвитку життєвої 

компетентності учнів. 

вміти: 

1. Використовувати традиційні та інноваційні методи, прийоми та фо-

рми розвитку життєвої компетентності учнів у власній діяльності в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу. 

2. Орієнтуватися в сучасному освітньому просторі, визначати можливі 

взаємозв’язки між різними суб’єктами, що здійснюють вплив на форму-

вання життєвої компетентності особистості (сім’єю, однолітками, групами 

за інтересами, шкільним колективом, ЗМІ, соціальними організаціями). 

3. Прогнозувати можливі результати негативного впливу соціальних 

чинників на формування життєвої компетентності особистості; застосову-

вати превентивні заходи в умовах навчального закладу. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 18 годин /0,5 кредитів 

ECTS. 

Змістовий модуль 1. (6 год). 

Теоретичний: На лекційному занятті відбувається ознайомлення слуха-

чів з поняттями “компетентна людина”, “життєва компетентність”, ключо-

вими складовими життєвої компетентності особистості. Слухачі визнача-

ють психолого-педагогічні проблеми формування життєвої компетентності 

на різних вікових етапах розвитку школяра та можливі шляхи їх подолання; 

розглядають ефективні форми й методи формування життєвої компетентно-

сті учнів в умовах навчального закладу; аналізують негативні й позитивні 

чинники, що впливають на формування життєвої компетентності особис-

тості; знайомляться з ефективними превентивними заходами. 

Змістовий модуль 2. (6 год). 

Практичний: Формування навичок розвитку основних компетентності 

вчителів щодо формування життєвої компетентності учнів у структурі вла-

сного професіоналізму в міжкурсовий період під час участі у проектах про-

фесійного розвитку, роботі у творчих групах, участі в науково-практичних 

конференціях тощо. 

Змістовий модуль 3. (6 год). 

Тренінг: Сприяння розвитку творчого потенціалу учасників щодо гар-

монійної самореалізації та спроможності до гармонізації соціуму. Критерії 
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успіху тренінгу: набуття учасниками спроможності до практико-емпирич-

ної, культиваційної, міжособистісної та раціонально-евристичної самоакту-

алізації в соціумі. Накопичення актуального суспільного досвіду та визна-

чення гармонійних життєвих перспектив. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: контрольні запи-

тання. 

Засоби діагностики успішності навчання: тестування, анкетування. 

Висновки. Важливою умовою формування життєвої компетентності 

учнів взаємодія школи, родини, позашкільних закладів і соціокультурного 

середовища у вказаній діяльності, яка має реалізуватися за такими напря-

мами: виробленні єдиного підходу до сутності виховання, ролі і значення 

відкритого соціального середовища, взаємодії і співробітництва у вихо-

ванні;вивченні особистості школяра, особливостей його розвитку, індивіду-

альних можливостей і здібностей; визначенні основних напрямів змісту ви-

ховного процесу, організації соціально значущої діяльності кожного з учнів; 

своєчасному обміні інформацією про продуктивний виховний процес та 

його результати; корекції виховних зусиль всіх соціальних інститутів вихо-

вання особистості на основі аналізу результатів педагогічного впливу, оці-

нки рівня розвитку і вихованості особистості. Це дозволяє школі, родині та 

іншим виховним інститутам створити атмосферу взаємодопомоги та взаєм-

ної зацікавленості в організації процесу формування життєвої компетентно-

сті особистості. 
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