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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку українського 
суспільства визначає необхідність створення сприятливих умов для розвитку 
особистості, здатної до творчого сприйняття світу та соціально значущої діяльності, 
спрямованої на розвиток держави. Саме це зумовлює мету, що стоїть перед 
сучасною вітчизняною освітою, – формування високоосвіченої, вільної й духовно 
розвиненої особистості, яка здатна до самовизначення, саморегуляції та 
самоактуалізації у світі, що динамічно розвивається. 

Вимоги сьогодення в якості пріоритетної освітньої цінності висувають не 
стільки забезпечення майбутніх фахівців глибокими знаннями, скільки розвиток у 
них потреби й можливості до реалізації свого творчого потенціалу, спрямованості на 
саморозвиток та самоосвіту, здатності критично мислити, використовувати знання 
як інструмент для розв’язання життєвих проблем, генерувати нові ідеї, приймати 
нестандартні рішення й нести за них відповідальність тощо. 

У зв’язку з цим актуальною є необхідність формування в майбутніх фахівців 
життєвої компетентності, особливо в майбутніх учителів, чий життєвий досвід, 
цінності й переконання впливають на світосприйняття та сприяють формуванню 
свідомості молодого покоління. 

Глобальний характер зазначеної проблеми відображено в чинній нормативно-
правовій базі України, а саме: у сучасних законодавчих документах, програмах 
розвитку європейської та вітчизняної освіти (Закон України „Про вищу освіту”  
(2014 р.), Льовенське комюніке „Болонський процес 2020 – Простір європейської 
вищої освіти у новому десятиріччі” (2009 р.), Укази Президента України „Про 
національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року” (2013 р.), 
Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Національної рамки 
кваліфікацій” (2011 р.), Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної 
освіти (2013 р.) тощо), у яких розроблено ідею модернізації вітчизняної професійної 
освіти відповідно до стратегії соціально-економічного розвитку держави з 
урахуванням необхідності набуття особистістю життєвої компетентності як 
об’єктивного запиту індивідуального та соціального життя.  

Феномен „життєва компетентність” є об’єктом досліджень багатьох наук – 
філософії, соціології, психології, педагогіки тощо й розглядається як багатоаспектне 
явище в системі життєдіяльності людини, її соціалізації, освіті, навчанні, вихованні; 
як спосіб свідомого планування й конструювання особистістю власного життя 
шляхом поетапного формування майбутнього; як здатність до визначення життєвої 
стратегії, формування життєвої позиції, цінностей та життєвих цілей. Із 
загальнотеоретичних позицій аналізують категорію „життєва компетентність” 
К. Абульханова-Славська, Н. Богданова, Н. Бреславець, Д. Леонтьєв, Е. Рильська, 
Л. Сохань. 

Міждисциплінарний контекст проблеми життєвої компетентності 
репрезентовано в дослідженнях з філософії (О. Бойко, О. Джура, М. Степаненко, 
О. Пурло, Т. Титаренко та ін.), соціології (Л. Лепіхова, Т. Рєзник, Т. Тюльпа, 
І. Чорний, А. Щюц та ін.), психології (О. Демчук, В. Зарицька, І. Іванцев, 
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Ю. Крючкова, С. Мадді, М. Холодна, В. Циба, М. Шопіна, О. Шубникова та ін.), 
педагогіки (А. Бойко, М. Гур’янова, І. Єрмаков, К. Крамаренко, В. Нищета, 
Д. Пузіков , Н. Пустовіт, І. Ящук та ін.). 

У соціологічних розвідках (О. Злобіна, Л. Іонін, Л. Лепіхова, Т. Лукман, 
І. Мартинюк, Т. Рєзник, Ю. Рєзник, Н. Соболєва, В. Тихонович, А. Щюц) життєву 
компетентність розглянуто здебільшого як важливу умову соціалізації особистості, 
необхідну для дотримання нею наявних у суспільстві норм, прав і цінностей, 
збереження та примноження матеріальних і духовних надбань суспільства.  

З погляду психології (О. Бодальов, Б. Братусь, О. Демчук, В. Зарицька, 
Д. Леонтьєв, А. Маслоу, Л. Петровська, Е. Старовойтенко, Т. Титаренко, В. Франкл, 
М. Холодна, В. Циба) життєва компетентність особистості визначається як 
розвинена здатність до самореалізації її найважливіших фізичних, психічних та 
духовних якостей. У психологічних дослідженнях підкреслено, що сформованість у 
людини життєвої компетентності сприяє її успішній самореалізації, виконанню 
найважливіших функцій життєдіяльності, забезпеченню фізичних, психічних та 
духовних потреб. 

Найбільш розвиненим є педагогічний підхід до питання життєвої 
компетентності (В. Афанасьєв, К. Баханова, Ю. Бондаренко, І. Дикун, В. Долл, 
І. Єрмаков, Т. Каткова, Л. Коган, Л. Лисогор, О. Кононко, Л. Несен, В. Нечипоренко, 
В. Нищета, Д. Пузіков, Н. Пустовіт, І. Тараненко, І. Ящук та ін.), у межах якого цей 
феномен в основному розглядається як духовно-практичний досвід, що може бути 
успішно засвоєний особистістю в процесі навчання. 

Аналіз наукової літератури засвідчив значне зростання в останнє десятиліття 
інтересу вчених до проблеми життєвої компетентності. Так, у фокусі уваги 
дослідників опинилися такі питання, як розвиток життєтворчості особистості як 
основи її життєвої компетентності (Н. Богданова, А. Бойко, В. Бордюк, О. Джура, 
Л. Іванцева, В. Ямницький, В. Яновська); формування життєвої компетентності 
вихованців закладів інтернатного типу (Ю. Бондаренко, Т. Войцях, І. Дикун, 
Л. Канішевська, А. Щербина, В. Яковлєва); учнів з особливостями психофізичного 
розвитку, дітей-інвалідів (Р. Безлюдний, Т. Варенова, В. Ляшенко, В. Нечипоренко); 
компетентності життєвого проектування в студентської молоді в умовах вищого 
навчального закладу (Н. Бреславець, М. Шопіна), становлення особистісної зрілості 
та життєвої компетентності молодших школярів (Е. Демченко, Т. Додарук); 
особливості формування життєвої компетентності старшокласників (О. Денщикова, 
В. Зарицька, В. Нищета, Д. Пузіков, І. Ящук), учнів професійно-технічних 
навчальних закладів у процесі професійної підготовки (О. Проценко); майбутніх 
практичних психологів (О. Демчук) тощо. 

Останнім часом проведено дослідження, у яких обґрунтовано питання 
професійної підготовки майбутніх учителів у класичному університеті 
(В. Базилевич, І. Беккер, Н. Беспалова, Р. Борисов, Л. Вербицька, О. Глузман, 
В. Гриньова, Н. Дем’яненко, Б. Коротяєв, Л. Кулачок-Тітова, О. Набока, 
В. Нестерова, А. Ржевська, С. Сапожников, В. Стрельніков, Т. Туркот, О. Яцьківська 
та ін.).  
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Водночас здійснений аналіз наукової літератури показав, що дослідження, які 
безпосередньо стосуються проблеми формування життєвої компетентності 
майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті, 
поки що відсутні. Отже, незважаючи на різнопланові й досить масштабні розвідки, 
зазначені підходи лише частково характеризують шляхи формування життєвої 
компетентності майбутніх учителів і не розкривають питання використання 
можливостей професійної підготовки саме в класичному університеті. 

Теоретичний аналіз наукових джерел і вивчення практичного досвіду 
формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної 
підготовки в класичному університеті дав змогу виявити низку суперечностей, 
зокрема: між процесами інтеграції України до світового освітнього простору, 
стрімкого зростання професійних вимог до майбутнього вчителя зі сформованою 
життєвою компетентністю та відсутністю концептуальних обґрунтувань щодо 
формування життєвої компетентності майбутніх учителів; між соціальним 
замовленням на компетентних фахівців у галузі педагогіки, здатних до ефективної 
життєвої самореалізації, та недостатнім рівнем сформованості життєвої 
компетентності майбутніх педагогів; між значним потенціалом навчально-
виховного середовища класичного університету щодо ефективного формування 
життєвої компетентності майбутніх учителів та недостатнім його використанням у 
процесі їхньої професійної підготовки; між необхідністю цілеспрямованого 
формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної 
підготовки в класичному університеті та відсутністю теоретичного й 
експериментального обґрунтування педагогічних умов такого формування. 

Отже, актуальність проблеми, її недостатня теоретична та практична 
розробленість і виявлені суперечності зумовили вибір теми дисертації: 
„Формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 
професійної підготовки в класичному університеті”.  

Зв’язок теми роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри початкової, 
дошкільної та професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди „Сучасні освітньо-виховні технології в 
підготовці фахівців” (номер державної реєстрації 0111U008876). Тему затверджено 
Вченою радою Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди (протокол № 2 від 28 березня 2014 р.) й узгоджено Міжвідомчою 
радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН 
України (протокол № 9 від 23 грудня 2014 р.). 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх учителів у 
класичному університеті.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування життєвої 
компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному 
університеті. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробці та 
експериментальній перевірці педагогічних умов, що сприяють підвищенню 
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ефективності формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 
професійної підготовки в класичному університеті. 

Відповідно до визначеної мети дослідження сформульовано завдання: 
1. На підставі комплексного аналізу педагогічної, психологічної, соціологічної 

та філософської літератури з обраної проблематики дослідити теоретичні засади 
формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної 
підготовки в класичному університеті, конкретизувати зміст поняття „життєва 
компетентність” щодо професійної діяльності вчителя. 

2. Визначити структуру та зміст життєвої компетентності майбутніх учителів. 
3. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови, що сприяють підвищенню 

ефективності формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 
професійної підготовки в класичному університеті. 

4. Схарактеризувати критерії та рівні сформованості життєвої компетентності 
майбутніх учителів, здійснити діагностику сучасного стану сформованості життєвої 
компетентності майбутніх учителів у класичному університеті.  

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних умов 
формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної 
підготовки в класичному університеті. 

Для досягнення мети й реалізації завдань дисертаційної роботи застосовано 
комплекс загальнонаукових методів дослідження: теоретичних – кількісний та 
якісний аналіз і синтез теоретичних напрацювань зарубіжних і вітчизняних 
науковців для порівняння та зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему; 
індукція та дедукція для виявлення специфіки професійної підготовки майбутніх 
учителів у класичному університеті; зіставлення, порівняння та критичного 
осмислення, що дало змогу вивчити досвід різних класичних університетів; 
логічний метод для конструювання причинно-наслідкових зв’язків; метод 
систематизації та узагальнення для формулювання суджень і висновків; емпіричних 
– психолого-педагогічні діагностичні (анкетування, тестування, бесіди, опитування), 
обсерваційні (спостереження, самоспостереження, самооцінка) для виявлення рівня 
сформованості в студентів життєвої компетентності; педагогічний експеримент для 
перевірки гіпотези дослідження; математичної статистики – кількісний і якісний 
аналіз даних із використанням методів математичної статистики (статистична 
обробка результатів дослідження). 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:   
 уперше визначено, теоретично обґрунтовано, змістовно розроблено та 

експериментально перевірено педагогічні умови формування життєвої 
компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному 
університеті, які полягають у: створенні в класичному університеті життєтворчого 
середовища як засобу реалізації життєвої компетентності майбутніх учителів; 
спрямуванні студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів учительської професії; 
набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими особистостями на етапі 
навчання студентів;  

 уточнено понятійно-категоріальний апарат зокрема: поняття „життєва 
компетентність” стосовно професійної діяльності учителя; структуру феномену 
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„життєва компетентність майбутнього учителя”, теоретичні положення щодо 
сутності, структури, критеріїв, показників і рівнів сформованості життєвої 
компетентності майбутнього вчителя;  

 подальшого розвитку набули наукові уявлення про професійну підготовку 
майбутніх учителів, специфіку класичної університетської педагогічної освіти; 
зміст, форми й методи формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в 
упровадженні в навчально-виховний процес класичного університету методичного 
супроводу реалізації педагогічних умов формування життєвої компетентності 
майбутніх учителів у процесі професійної підготовки; удосконаленні змісту таких 
дисциплін, як „Педагогіка”, „Психологія”, „Філософія”, „Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)”, „Українська мова (за професійним спрямуванням)”; 
створенні методичних матеріалів для проведення семінарських та практичних 
занять, організації та впровадженні інтерактивних технологій навчання (зокрема 
проектних технологій Web Quest, форсайт), завдань для самостійної роботи 
студентів, інструктивних матеріалів щодо їх виконання; підборі та адаптації пакета 
діагностичних матеріалів для визначення рівня сформованості в майбутніх учителів 
життєвої компетентності та розробці методичних указівок для проведення 
тренінгових занять з майбутніми педагогами в період педагогічної практики 
„Поведінка педагога в типових і нетипових ситуаціях педагогічного спілкування”. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів у класичних університетах; у процесі розробки 
освітньо-професійних програм; у системі післядипломної професійної освіти 
педагогів, а також у самоосвітній діяльності студентів. 

Основні положення й результати дослідження впроваджено в навчально-
виховний процес Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
(довідка № 2001/06 від 29.12.2016 р.), Одеського національного університету імені 
І. І. Мечникова (довідка № 06.05.668 від 21.03.2017 р.), Харківського національного 
університету імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10 від 10.04.2017 р.), Класичного 
приватного університету (м. Запоріжжя) (довідка № 669/17 від 19.05.2017 р.). 

Особистий внесок здобувача в працях, опублікованих у співавторстві, 
полягає: у визначенні сутнісних характеристик професійного вигорання та 
деформацій учителів [8]; висвітленні питань управлінської місії педагогів на 
сучасному етапі [12; 14]; обґрунтуванні актуальності формування цілісної 
особистості вчителів у процесі професійної підготовки [15; 16; 19]; висвітленні 
питань модернізації вищої освіти на етапі інтеграції в Болонський процес [13; 17]; 
розкритті специфіки впливу освітнього середовища класичного університету на 
процес формування життєвої компетентності майбутніх учителів [18]. 

Апробація результатів дослідження відбувалася шляхом обговорення на 
наукових, науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного рівня, 
зокрема Міжнародних, а саме: „Педагогіка і психологія в епоху глобалізації – 2015” 
(Будапешт, 2015), „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського 
освітнього простору” (Київ, 2016), „Методичні та психолого-педагогічні проблеми 
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викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та ВНЗ” 
(Харків, 2016); „Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції 
школи та ВНЗ” (Харків, 2014 – 2017), Всеукраїнських: „Ноосферний розвиток 
суспільства” (Харків, 2013), „Історичні, філософські, мовні і методологічні тенденції 
розвитку сучасної освіти” (Харків, 2014 – 2015). 

Основні результати дисертаційної роботи обговорено на засіданнях кафедри 
теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди (2014 – 2016 рр.), кафедри англійської мови 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2013 – 2016 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження 
відображено у 20 публікаціях, з них 11 – одноосібних, серед них 6 статей у 
провідних наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних 
наукометричних баз, 2 статті в зарубіжних виданнях, 12 статей і тез доповідей у 
збірниках матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 
висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (361 
найменування, із них 25 – іноземними мовами), 24 додатків на 65 сторінці, 17 
таблиць, 12 рисунків. Загальний обсяг дисертації становить 324 сторінок, із них 
203 – основного тексту.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність дисертації, розкрито ступінь 
розробленості проблеми, визначено об’єкт, предмет і мету, завдання та методи 
дослідження, розкрито наукову новизну й практичне значення отриманих 
результатів, подано відомості про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі – „Формування життєвої компетентності майбутніх 
учителів як сучасна педагогічна проблема” – проаналізовано особливості 
професійної підготовки вчителя в класичному університеті, розкрито сутність 
поняття „життєва компетентність особистості” та особливості її формування в 
студентів класичних університетів, визначено структурні компоненти життєвої 
компетентності студентів класичних університетів, теоретично обґрунтовано 
педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки. 

У процесі дослідження визначено особливості підготовки майбутнього 
вчителя в класичному університеті: фундаментальність та системність класичної 
університетської освіти; високий рівень гуманітарної культури професійного 
середовища університету; міждисциплінарність знань випускника класичного 
університету; поєднання в процесі професійної підготовки фахової, науково-
дослідної та педагогічної діяльності; можливість усвідомленого вибору 
випускником напряму майбутньої діяльності (наукова, прикладна, педагогічна); 
акцентування класичної університетської освіти на науковий аспект підготовки 
майбутніх фахівців на шкоду практичній педагогічній підготовці та як результат – 
зниження їхньої мотивації до педагогічної діяльності; наявність у випускників 
дослідницьких навичок, уміння керувати науково-дослідною роботою учнів; 
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наявність у випускників критичного ставлення до знань, готовності їх оновлювати, 
розвиненість гнучкості мислення тощо. 

У ході дослідження обґрунтовано теоретичні засади формування життєвої 
компетентності майбутніх учителів, основу яких становили ідеї філософів, 
психологів, педагогів щодо змісту таких понять, як „компетентність”, 
„життєдіяльність”, „життєтворчість”, „життєва стратегія”, „життєва компетентність 
особистості”. 

Доведено, що в розумінні більшості вчених (R. Boyatzis, D. Ruchen, Т. Базаров, 
О. Бермус, В. Веденський, М. Головань, Н. Гончарова, О. Дубасенюк, Е. Зеєр, 
А. Карпов, А. Павлова, О. Пометун, О. Савченко, Е. Симонюк, М. Смородінова, 
В. Шадриков, А. Щукін) поняття „компетентність” характеризується не тільки 
наявністю знань і досвіду, а й умінням їх використовувати під час здійснення своїх 
життєвих функцій. Термін „компетентність” стосовно нашого дослідження 
визначаємо як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, змістовних 
орієнтацій, ціннісно-сенсових установок, знань, умінь, навичок, досвіду та 
готовності до виконання професійної діяльності.  

У дослідженні обґрунтовано власні позиції щодо поняття „життєва 
компетентність”, яке розуміємо як цілісне утворення, складну системну 
властивість особистості, що ґрунтується на життєтворчих знаннях і вміннях, 
життєвому досвіді й характеризує здатність особистості розвивати себе, 
досягати поставленої мети, успішно діяти в різних життєвих ситуаціях, долати 
труднощі та вирішувати складні життєві завдання в усіх сферах 
життєдіяльності, виконувати життєві й соціальні ролі. Аргументовано, що 
життєва компетентність є детермінантою саморозвитку, самореалізації, 
самоактуалізації та життєтворчості особистості. 

На основі аналізу наукової літератури (Н. Бреславець, Т. Варенова, О. Демчук, 
І. Дикун, І. Єрмаков, Т. Єрмаков, І. Зимня, В. Нечипоренко, В. Нищета, 
О. Проценко, Д. Пузіков, М. Степаненко, Л. Сохань, Л. Щербакова, Н. Яковлєва) 
визначено компоненти структури життєвої компетентності студентів класичних 
університетів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-поведінковий та 
регулятивний, сформованість яких забезпечує оволодіння особистістю мистецтвом 
жити, технологіями життєвого успіху, механізмами саморегуляції, самопізнання, 
самореалізації, самовдосконалення, уміннями визначати сенс життя, ставити мету, 
керувати власними емоційно-вольовими процесами, установлювати контакти та 
спілкуватися (у сім’ї, на роботі, у суспільстві тощо), попереджувати життєві 
проблеми й ефективно розв’язувати життєві питання.  

Мотиваційно-ціннісний компонент визначаємо як систему усвідомлених 
ціннісних орієнтацій, мотивів, потреб особистості, що дають їй змогу сформулювати 
свій життєвий проект як систему взаємопов’язаних і взаємозумовлених життєвих 
цілей, завдань, ресурсів, способів і засобів їх реалізації, що закріплюються в її 
життєвих планах і дозволяють успішно планувати та здійснювати своє життя.    

Когнітивний компонент є знаннєвою основою, системою життєтворчих 
теоретичних знань і практичних умінь щодо створення й реалізації ефективних 
життєвих сценаріїв, правил життєвого цілепокладання, активної моделі життя, 
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принципів контролю реалізації життєвих цілей, пізнання й самопізнання, 
прогнозування, визначення й раціональної організації здійснення життя.  

Діяльнісно-поведінковий компонент містить систему набутих умінь, навичок, 
прийомів і способів дій стосовно пізнання, прогнозування, організації успішного 
життя, ефективного виконання основних життєвих і соціальних ролей, 
конструктивної взаємодії з навколишнім світом, здійснення кар’єрного зростання як 
просування до професійної самореалізації, здатність і готовність особистості до 
організації власного життя відповідно до вимог життєвого проекту та об’єктивних 
вимог середовища.  

Регулятивний компонент життєвої компетентності передбачає здатність до 
рефлексії, самооцінки результатів власної життєдіяльності, самокритики, 
наполегливість і цілеспрямованість у досягненні бажаного результату та 
життєздійсненні, спонукає до саморозвитку, самовдосконалення, мобілізації й 
прояву вольових зусиль у досягненні життєво важливих цілей, подоланні труднощів.  

Обґрунтовано методологічні засади формування життєвої компетентності 
майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті 
(особистісно-діяльнісний, аксіологічний і компетентнісний підходи) та принципи: 
загальнопедагогічні та спеціальні (індивідуального й особистісного підходу, 
гуманістичної спрямованості, активності й самостійності в навчанні, особистісної 
спрямованості компетентнісної освіти, діяльнісної спрямованості навчального 
процесу, принцип опори на попередній досвід, творчого осмислення соціального 
досвіду, спрямованості на результат, принцип життєтворчості тощо). 

Наведені положення дали змогу виокремити та теоретично обґрунтувати 
педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки в класичному університеті. Зокрема, першою 
педагогічною умовою формування життєвої компетентності визначено створення в 
класичному університеті життєтворчого середовища як засобу реалізації 
життєвої компетентності майбутніх учителів. Виокремлення цієї умови 
пов’язуємо з необхідністю спрямування студентів на активність у визначенні 
стратегії свого життя, пошуку інформації про варіанти розвитку життєвого 
сценарію, мотивацію до самореалізації в професії, соціумі, власному житті.  

Доведено, що життєтворче середовище є засобом реалізації життєвої 
компетентності особистості через саморозвиток, саморегуляцію, уміння самостійно 
й усвідомлено формувати життєві орієнтири; за допомогою рефлексії як 
самопізнання, самоорганізації, самооцінки, самоконтролю, самовиховання, 
самонавчання; через розкриття творчого потенціалу й розвитку емоційно-вольової 
та ціннісної сфери особистості майбутнього вчителя в процесі професійної 
підготовки в класичному університеті.  

Зміст першої педагогічної умови передбачає життєтворчий вплив певним 
чином організованого освітнього середовища класичного університету, яке дозволяє 
реалізувати педагогічний супровід формування життєвої компетентності 
майбутнього вчителя в плані мотивування та спрямування розвитку його 
особистісних властивостей, формування та вдосконалення життєвого і професійного 
досвіду, знань, умінь та навичок, спрямування його емоційно-вольової сфери на 
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саморозвиток та самовдосконалення, допомога у визначенні життєвої мети, 
перспектив та стратегії їх досягнення.  

Створення життєтворчого середовища виявилося генерувальним чинником 
для реалізації двох інших педагогічних умов. 

Другою педагогічною умовою визначено спрямування студентів на 
усвідомлення ризиків і стереотипів учительської професії. Її зміст полягає в 
актуалізації в майбутніх учителів життєстійкості як здатності, що мотивує педагога 
до пошуку шляхів виходу зі складних життєвих ситуацій, руху в напрямі 
особистісного зростання та життєздатності як спроможності існувати й розвиватися, 
пристосовуватися до мінливих і складних умов життя, зберігати свою цілісність, 
внутрішню рівновагу, підтримувати баланс між індивідуальною, соціальною та 
професійною сферами свого буття.  

У ході дослідження виявлено, що формування в студентів адекватних уявлень 
про життєві й професійні перспективи, можливі професійні ризики, стереотипи 
сприяє формуванню адекватної оцінки своїх можливостей, здатності усвідомлено 
висувати цілі, виокремлювати й логічно пов’язувати ключові події власного життя, 
здійснювати рефлексію, створювати й реалізовувати програму життєвого сценарію. 

Третя умова – набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими 
особистостями на етапі навчання студентів – передбачала організацію 
спілкування між ними та авторитетними, важливими для них людьми, генерування 
та підтримку їхніх спільних проектів та дій, що суттєво впливає на формування в 
студентів життєвих орієнтирів, самостійного мислення, творчого підходу в 
застосуванні отриманих знань, уміння вирішувати життєві й професійні питання на 
основі морально-етичних норм. Установлено, що процес взаємодії майбутніх 
учителів зі значущими для них людьми, передусім з учасниками педагогічного 
процесу, сприяв набуттю життєвого досвіду, формуванню ціннісних орієнтацій 
майбутніх учителів, визначенню життєвої стратегії, формуванню особистісних 
якостей, необхідних для життєстійкої й життєтворчої людини, тобто сприяв 
ефективному формуванню життєвої компетентності. 

Отже, актуальність визначених педагогічних умов з метою формування 
життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 
класичному університеті виявилася в забезпеченні ефективності кожної із них для 
формування в студентів компонентів життєвої компетентності. 

У другому розділі – „Експериментальна перевірка ефективності 
впровадження педагогічних умов формування життєвої компетентності 
майбутніх учителів у класичному університеті” – розкрито процес організації та 
проведення педагогічного експерименту, здійснено якісний аналіз результатів і 
статистичну обробку даних. 

Базою для проведення педагогічного експерименту стали такі вищі навчальні 
заклади України: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Класичний приватний 
університет (м. Запоріжжя). Робота проводилась протягом 2013 – 2017 навчальних 
років зі студентами I – IV курсів, які навчаються в галузі знань 03 „Гуманітарні 
науки” за спеціальністю 035 „Філологія”, у галузі знань 09 „Біологія” за 
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спеціальністю 091 „Біологія” та в галузі знань 10 „Природничі науки” за 
спеціальностями 102 „Хімія”, 106 „Географія”. Загалом на всіх етапах дослідження 
залучено 557 осіб, із них: 485 студентів I – IV курсів і 72 викладачі ВНЗ.  

На констатувальному етапі визначено діагностичний інструментарій із метою 
з’ясування вихідного рівня сформованості життєвої компетентності майбутніх 
учителів; уточнено критерії з відповідними показниками: потребовий (мотивації 
досягнення успіху в житті, свідомість життя); знаннєво-творчий (дієвість знань, 
креативність); операційний (самоорганізація діяльності, адаптивність, емпатійність); 
рефлексивний (самоконтроль, рефлективність). Відповідно до виділених критеріїв 
визначено рівні їхньої сформованості (високий, середній, низький), розкрито їхнє 
змістове наповнення. 

Діагностику сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів 
проведено за допомогою комплексу методів: спостереження, мета якого – 
цілеспрямоване й систематичне сприйняття дій і поведінки майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки в класичному університеті; анкетування 
(„Мотивація успіху та уникнення невдач” (за А. Реаном), „Тест сенсожиттєвих 
орієнтацій (СЖО)” (за Д. Леонтьєвим), методика дослідження креативності (за 
П. Торренсом), багаторівневий особистісний питальник „Адаптивність” (за 
А. Маклаковим і С. Черм’яніним), методика діагностики рівня емпатійних 
здібностей особистості (за В. Бойко), діагностика рефлективності (за А. Карповим), 
методика дослідження вольової саморегуляції (за А. Звєрьковим, Є. Ейдманом), у 
процесі якого виявлено погляди студентів і викладачів на проблему формування 
життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 
класичному університеті; тестування (тест-опитувальник самоорганізації діяльності 
(ОСД) та сформованості навичок планування й цілепокладання (за 
О. Мандриковою), що дозволило виявити рівень знань, умінь і навичок, здібностей 
та інших якостей особистості.  

На підставі проведеного аналізу результатів діагностичного етапу 
експерименту констатовано недостатній рівень знань щодо суті поняття „життєва 
компетентність” серед викладачів і студентів, що зумовило необхідність визначення 
та реалізації конкретних педагогічних умов у навчально-виховному процесі 
класичного університету. 

Формувальний експеримент спрямовано на впровадження розроблених 
педагогічних умов формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки в класичному університеті в практику роботи вищих 
навчальних закладів, аналіз проміжних результатів контрольних зрізів, коригування 
експериментальних методик. 

Формування життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі 
професійної підготовки в класичному університеті передбачало гармонійне 
поєднання аудиторної, самостійної та позааудиторної роботи, педагогічної практики 
студентів. У дослідженні використовували і лекційні, семінарські, практичні, 
самостійні форми навчання, і взаємонавчання (групове, колективне, мікрогрупове 
(діади, трійки, квадри), індивідуальне). 
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Реалізація першої педагогічної умови – створення в класичному університеті 
життєтворчого середовища як засобу реалізації життєвої компетентності 
майбутніх учителів – передбачала спрямування студентів на активність у 
визначенні стратегії свого життя, пошук інформації про варіанти розвитку 
життєвого сценарію, мотивацію до самореалізації в професії, соціумі, власному 
житті й здійснювалася шляхом збагачення навчально-виховного процесу 
життєтворчим змістом на основі забезпечення практико зорієнтованого характеру 
діяльності, комплексу педагогічних ситуацій, що сприяють актуалізації 
особистісних структур, формування життєтворчих цінностей і мотивів, набуття 
студентами знань, умінь, навичок, необхідних для ефективної самореалізації в 
професійному й соціальному житті, визначення життєвого сценарію.  

Упровадження першої педагогічної умови передбачало використання 
традиційних методів (лекція-бесіда, лекція-дискусія, лекція-консультація, лекція-
конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, аналіз конкретних 
ситуацій тощо) та інтерактивних методів (тренінги, навчальні ігри, комп’ютерно 
опосередкована комунікація), що сприяли формуванню компетентностей життєвого 
проектування.  

Одним із головних шляхів формування життєтворчого середовища було 
оновлення змісту дисциплін професійної підготовки таким чином, щоб у процесі їх 
вивчення відбувалося засвоєння студентами теоретичних знань про життєтворчість, 
її складники, осмислення майбутніми вчителями свого призначення як людини і 
професіонала, усвідомлення необхідності розробки життєвої концепції, формування 
відповідального ставлення до свого життя. З цією метою ми запропонували внести 
зміни до робочих програм навчальних дисциплін „Педагогіка”, „Психологія”, 
„Філософія”, „Українська мова (за професійним спрямуванням)”, „Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” з урахуванням необхідності посилення життєтворчого 
складника, зокрема за темами: „Виховання в цілісному педагогічному процесі”, 
„Професіограма вчителя”, „Життєві цілі та ідеали особистості”, „Життєвий проект 
як орієнтир у просторі майбутнього”, „Філософія життя і творчості”, „Філософський 
сенс життєтворчості” тощо. Більшість із цих тем розглянуто на лекціях, при цьому 
викладачами були використані такі типи лекцій, як проблемна лекція, лекція-бесіда, 
лекція-дискусія, лекція-консультація, бінарна лекція, лекція зі заздалегідь 
запланованими помилками, лекція-конференція.   

На заняттях застосовано методи бесід та дискусій, тренінгові вправи („Виміри 
власного „Я”, „Дерево життя”, „Тематичний життєвий багаж”, „Мій портрет очима 
інших”, „Один день із мого майбутнього” тощо).  

Низку кураторських годин присвячено формуванню в студентів умінь 
планувати кар’єру, визначати життєві цілі й пріоритети, розвивати необхідні для 
цього особистісні якості. У межах цієї тематики були запропоновані вправи 
„Підготовка до презентації життєвих та професійних планів”, „Визначення системи 
й умов саморозвитку”, „Цінності та цілі”.  

У процесі впровадження першої педагогічної умови студентам для 
самостійної роботи запропоновано вправи „Беру відповідальність на себе”, 
„Особистий контракт-зобов’язання із собою” тощо. У процесі викладання 
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дисципліни „Іноземна мова” активно використовували метод веб-квесту, заснований 
на проектному методі, за такими темами: „Life and professional code of a teacher” 
(„Життєвий і професійний кодекс педагога”), „Real and imagined values of life” 
(„Справжні та уявні життєві цінності”), „The script of my life” („Сценарій мого 
життя”).   

Реалізація другої педагогічної умови – спрямування студентів на 
усвідомлення ризиків і стереотипів учительської професії – була спрямована на 
формування в студентів адекватних уявлень про життєві й професійні перспективи, 
можливі професійні ризики; об’єктивної оцінки своїх можливостей, удосконалення 
знань і вмінь у сфері здоров’язбереження, здатності усвідомлено висувати цілі, 
виокремлювати й логічно пов’язувати ключові події власного життя, здійснювати 
рефлексію, створювати й реалізовувати програму життєвого сценарію. 

Упровадження другої педагогічної умови відбувалося здебільшого в процесі 
педагогічної практики студентів. Зі студентами проводилися тренінгові заняття, 
присвячені поведінці педагога в типових і нетипових ситуаціях, що виникають у 
процесі педагогічної діяльності. Використано методику „різнокольорових окулярів” 
(А. Минбаєва та І. Курманова), метою якої було усвідомлення й руйнування 
стереотипів у професійній діяльності; здійснено рольове розігрування ексквізитних 
ситуацій (ситуацій утруднення, виключних ситуацій). 

З метою набуття майбутніми вчителями вмінь саморегуляції для успішного 
попередження професійного вигорання в майбутній педагогічній діяльності та 
зниженню ризиків, пов’язаних з професією вчителя, шкільні психологи проводили 
заняття, спрямовані на ознайомлення майбутніх учителів з технікою аутогенного 
тренування. Проведено дискусії та бесіди „Педагогічні стереотипи: помічники чи 
вороги?”, „Професійне зростання вчителя” тощо, на яких запропоновано низку 
завдань: „Професійне „Я” в променях сонця”, „Шукаємо секрет”, „Повчання 
іншим”, „Що означає поняття „професіоналізм?” 

Реалізація третьої педагогічної умови – набуття життєвого досвіду на основі 
взаємодії зі значущими особистостями на етапі навчання студентів – ефективно 
здійснювалась завдяки організації позааудиторних виховних заходів (у межах 
кураторської години – двічі на місяць). Третя педагогічна умова спрямована на 
формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів, визначення життєвої 
стратегії, формування особистісних якостей, необхідних для життєстійкої й 
життєтворчої людини в процесі спілкування із значущими людьми, передусім з 
учасниками педагогічного процесу.  

Серед запропонованих заходів були: цикл зустрічей „Жива бібліотека”, у 
межах реалізації якого в якості „живих книг” на кураторські години були запрошені 
успішні в житті й кар’єрі люди, які були здатні поділитися своїм життєвим досвідом, 
шляхами досягнення успіху, передати студентам практичні знання та навички 
реалізації своєї діяльності. Так, були запрошені депутат міської ради, начальник 
відділу нормативності і якості освіти Департаменту освіти Харківської міської ради, 
директор Харківської спеціалізованої школи № 134, заслужені вчителі України, 
успішні підприємці та ін.  
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Упровадження третьої педагогічної умови здійснювалось також за допомогою 
методу форсайт („foresight” – „погляд у майбутнє”), який сучасні науковці 
(Н. Савіна, О. Резван) позиціонують як технологію, здатну спрогнозувати майбутнє, 
„побачити” його альтернативні форми, із яких можна обрати найбільш прийнятну 
для себе модель. Результатом використання форсайту є підвищення 
конкурентоспроможності, рівня готовності до майбутнього, розуміння варіантів 
розвитку подій, розуміння зони докладання зусиль, залученість майбутніх учителів 
до комунікації.  

Метод форсайт реалізовувався впродовж шести етапів. На першому 
відбувалося точне визначення цілей дослідження. На другому до процесу 
формулювання завдань дослідження були залучені експерти та різні зацікавлені 
сторони. Наступним етапом було визначення зон відповідальності й повноважень 
виконавців, орієнтація на практичне застосування результатів дослідження,  
розробка плану реалізації результатів дослідження на ранніх його етапах, 
оперативне поширення інформації про хід дослідження та його завдання. Останнім 
етапом було стимулювання виконання студентами отриманих рекомендацій.  

Поетапне впровадження виокремлених педагогічних умов дозволило 
забезпечити ефективний процес формування життєвої компетентності майбутніх 
учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

За результатами контрольного експерименту оцінено ефективність 
упровадження зазначених педагогічних умов, узагальнено експериментальний 
матеріал, проведено порівняльний аналіз результатів експериментальної та 
контрольної груп, проаналізовано якість отриманих показників сформованості 
життєвої компетентності майбутніх учителів у класичному університеті. 

Аналіз результатів експериментальної роботи на контрольному етапі засвідчив 
кількісні та якісні зміни у сформованості життєвої компетентності, що узагальнено 
представлено в таблиці 1.  

Під час контрольного зрізу в експериментальній групі низький рівень 
сформованості життєвої компетентності за всіма критеріями становив 11,3%, у 
контрольній групі – 23,7%; середній рівень в експериментальній групі – 56,6%, а в 
контрольній – 49,6%; високий рівень в експериментальній групі дорівнював 34,6%, 
у контрольній – 26,2%. В експериментальній групі різниця між першим і другим 
вимірами в низькому рівні становила 19,1%, у середньому – 11,3%, у високому – 
10,3%. У контрольній групі різниця між першим і другим вимірами в низькому рівні 
дорівнювала 7,5%, у середньому рівні – 5,0%, у високому – 2,0%. 

Отже, можна зробити загальний висновок, що за всіма визначеними 
критеріями й показниками спостерігалася позитивна динаміка формування життєвої 
компетентності в студентів ЕГ, що підтвердило позитивний вплив реалізованих 
педагогічних умов на формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки в класичному університеті. 
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Таблиця 1 
Порівняльні результати констатувального та контрольного етапів 

педагогічного експерименту 
 

Високий Середній Низький          Рівень  
 
Критерії 

 

КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% КГ,% ЕГ,% 

Констат. 25,9 24,5 38,9 40,0 35,2 35,5 
Контр. 28,7 36,4 41,2 53,6 30,1 10 

Потребовий 
критерій 

Різниця +2,8 +11,9 + 2,3 + 13,6 -5,1 -25,5 
Констат. 26,9 26,4 39,8 43,6 33,3 30 
Контр. 29,2 38,2 44,1 53,7 26,8 8,2 

Знаннєво-творчий 
критерій 

Різниця +2,3 + 11,8 + 4,3 +10,1 -6,5 -21,8 
Констат. 20,0 22,7 58,1 55,7 21,9 21,6 
Контр. 22,5 30,9 61,2 63,1 16,3 6 Операційний критерій 
Різниця +2,5 +8,2 +3,1 +7,4 -5,6 -15,6 
Констат. 24,1 23,6 41,6 41,8 34,3 34,6 
Контр. 25,9 35 46,3 52,7 27,7 12,3 

Рефлексивний 
критерій 

Різниця +1,8 + 11,4 + 4,7 +10,9 -6,6 -22,3 
Констат. 24,2 24,3 44,6 45,3 31,2 30,4 
Контр. 26,2 34,6 49,6 56,6 23,7 11,3 

Узагальнений  
показник  

Різниця +1,9 + 10,4 + 5,0 + 11,3 -7,4 -19,1 

 
Науковий аналіз досліджуваної проблеми та аналіз результатів проведеної 

експериментальної роботи дає підстави зробити такі висновки:  
1. На підставі опрацювання психолого-педагогічної літератури розкрито 

теоретичні засади формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки, визначено зміст та ознаки феномену „життєва 
компетентність” стосовно професійної діяльності вчителя, що розглядається як 
цілісне утворення, складна системна властивість особистості, що ґрунтується на 
життєтворчих знаннях і вміннях, життєвому досвіді й характеризує здатності 
особистості розвивати себе, досягати поставленої мети, успішно діяти в різних 
життєвих ситуаціях, долати труднощі та вирішувати складні життєві завдання в усіх 
сферах життєдіяльності, виконувати життєві й соціальні ролі.  

2. З’ясовано структуру життєвої компетентності майбутніх учителів та 
розкрито її зміст. Визначено, що структура сформованої життєвої компетентності 
майбутнього вчителя включає мотиваційно-ціннісний (система усвідомлених 
ціннісних орієнтацій, мотивів, потреб особистості, що дають їй змогу сформулювати 
свій життєвий проект як систему взаємопов’язаних і взаємозумовлених життєвих 
цілей, завдань, ресурсів, способів і засобів їх реалізації), когнітивний (система 
життєтворчих теоретичних знань і практичних умінь щодо створення й реалізації 
ефективних життєвих сценаріїв, правил життєвого цілепокладання, активної моделі 
життя, принципів контролю реалізації життєвих цілей, пізнання й самопізнання, 
прогнозування, визначення й раціональної організації здійснення життя), 
діяльнісно-поведінковий (система набутих умінь, навичок, прийомів і способів дій 
стосовно пізнання, прогнозування, організації та успішного здійснення життя, 
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ефективного виконання основних життєвих і соціальних ролей, конструктивної 
взаємодії з навколишнім світом, здійснення кар’єрного зростання як просування до 
професійної самореалізації, здатність і готовність особистості до організації 
власного життя відповідно до вимог життєвого проекту та об’єктивних вимог 
середовища), регулятивний (здатність до рефлексії, самооцінки результатів власної 
життєдіяльності, самокритики, самовдосконалення, мобілізації і прояву вольових 
зусиль у досягненні життєво важливих цілей, наполегливість і цілеспрямованість у 
досягненні бажаного результату і життєздійсненні) компоненти.  

3. У процесі дослідження виокремлено та теоретично обґрунтовано 
педагогічні умови формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 
процесі професійної підготовки в класичному університеті: 

 створення в класичному університеті життєтворчого середовища як засобу 
реалізації життєвої компетентності майбутніх учителів; 

 спрямування студентів на усвідомлення ризиків і стереотипів учительської 
професії;  

 набуття життєвого досвіду на основі взаємодії зі значущими 
особистостями на етапі навчання студентів. 

4. На констатувальному етапі педагогічного експерименту здійснено 
діагностику стану сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів у 
класичному університеті. Для забезпечення ефективної діагностики визначено 
критерії з відповідними показниками: потребовий (мотивація щодо конкретизації 
життєвих цілей і завдань, свідомість життя), знаннєво-творчий (дієвість знань, 
креативність), операційний (самоорганізація діяльності, адаптивність, емпатійність), 
рефлексивний (самоконтроль, рефлексія). Відповідно до схарактеризованих 
критеріїв визначено рівні сформованості життєвої компетентності майбутніх 
учителів у класичному університеті (високий, середній, низький) й розкрито їхнє 
змістове наповнення. За результатами діагностики стану сформованості життєвої 
компетентності майбутніх учителів установлено, що високий рівень сформованості 
життєвої компетентності мали 24,3% респондентів, середній – 44,9%, низький – 
30,8%. 

5. Дослідно-експериментально перевірено й доведено ефективність 
упровадження педагогічних умов формування життєвої компетентності майбутніх 
учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

В експериментальних групах, на відміну від контрольних, на статистично 
значущому рівні зменшилась кількість майбутніх учителів із низьким рівнем 
сформованості життєвої компетентності, водночас зросла кількість майбутніх 
учителів із середнім і високим рівнями. Так, за результатами аналізу динаміки рівнів 
сформованості життєвої компетентності майбутніх учителів установлено, що 
кількість студентів ЕГ, які виявили високий рівень сформованості життєвої 
компетентності, збільшилася на 10,4%, тоді як зміни в КГ були значно меншими 
(1,9%); кількість студентів, що виявили середній рівень, також зросла у ЕГ на 11,3%, 
тоді як в КГ – лише на 5,0%. Суттєві зміни в ЕГ відбулися за рахунок переходу 
студентів з низького рівня, значення якого суттєво знизилося (–19,1%). Кількість 
студентів КГ, які виявили низький рівень, також дещо знизилася (–7,4%), але такі 
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показники (критерій Стьюдента t ≈0,83) не є статистично значущими. Для ЕГ 
установлено статистично значущі результати згідно з наведеними обчисленнями за 
методами математичної статистики (критерій Стьюдента t ≈3,44). Результати 
експерименту є переконливою підставою для того, щоб уважати мету й завдання 
дослідження досягнутими. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. До 
перспективних напрямів подальших наукових досліджень відносимо розробку 
дидактичного забезпечення процесу формування життєвої компетентності 
майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті; 
удосконалення механізмів формування життєвої компетентності студентів, які 
мають різний рівень її сформованості на момент вступу на навчання в магістратуру. 
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АНОТАЦІЇ 

 
Зубкова Л. М. Формування життєвої компетентності майбутніх учителів у 

процесі професійної підготовки в класичному університеті. – Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 
спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 
навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2017. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 
формування життєвої компетентності. 

У дисертації на основі аналізу наукової літератури визначено ключові поняття 
дослідження „компетентність”, „життєтворчість”, „життєва компетентність”. 

З’ясовано структуру феномену „життєва компетентність майбутнього 
учителя”, яка визначається як єдність чотирьох основних компонентів: мотиваційно-
ціннісного, когнітивного, діяльнісно-поведінкового та регулятивного.  

Удосконалено зміст, форми й методи формування життєвої компетентності 
майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в класичному університеті. 

Виокремлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування 
життєвої компетентності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки в 
класичному університеті. Експериментально доведено ефективність визначених 
педагогічних умов формування життєвої компетентності студентів. 

Ключові слова: життєва компетентність, майбутні вчителі, класичний 
університет, педагогічні умови, професійне вигорання, чинники ризику, стереотипи. 
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Зубкова Л. Н. Формирование жизненной компетентности будущих 
учителей в процессе профессиональной подготовки в классическом 
университете. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2017. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием 
проблемы формирования жизненной компетентности будущих учителей в процессе 
профессиональной подготовки в классическом университете. 

На основе анализа научно-педагогической литературы проанализированы 
ключевые для исследования понятия: „компетентность”, „жизнетворчество”, 
„жизненная компетентность”.  

Анализируется структура феномена „жизненная компетентность будущего 
учителя”, которая определяется как единство четырех основных компонентов: 
мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельно-поведенческого и 
регулятивного. 

В ходе исследования были выделены и теоретически обоснованы 
педагогические условия формирования жизненной компетентности будущих 
учителей. Экспериментально доказана эффективность определенных 
педагогических условий формирования жизненной компетентности студентов.  

Ключевые слова: жизненная компетентность, будущие учителя, классический 
университет, педагогические условия, профессиональное выгорание, факторы риска, 
стереотипы. 

 
Zubkova L. M. Teachers-to-Be Life Competence Formation in the Process of 

Professional Training in Classical Universities. – Manuscript. 
The dissertation for the degree of Candidate of Pedagogical Science, speciality 

13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher Education 
Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017. 

The dissertation is a theoretical and experimental research of the problem of 
forming life competence in Teachers-to-Be in the process of professional training in 
classical universities. 

In the dissertation paper the term „life competence” is defined; the terms  
„competence”, „life”, „life creativity” are specified on the basis of scientific literature 
analysis. The criteria and indices of levels of formed life competence of future teachers are 
determined. 

Classical university pedagogical training system peculiarities on the process of 
student life competence formation are analyzed in this work. Key components of life 
competence (vital capacity, effective functioning of a person in a constantly changing 
society, ability to react effectively on changes, persistent positive personal changes, self-
development) are emphasized and analyzed. 
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The concept of life-creativity educational environment as a pedagogical condition 
for aiming students to create successful life strategy, to be motivated for self-fulfillment in 
their professional sphere, in a society and personal life is distinguished. 

Risk factor influence and stereotyping teacher profession in the process of teachers-
to-be training are analyzed in the dissertation. 

Directing students to the recognition of the risks and stereotypes of the teaching 
profession, which contributes to the formation of an adequate assessment by future 
teachers of their capabilities, the ability to deliberately set goals, to isolate and logically 
link key events of their own professional life, to create and implement a program of 
professional growth is emphasized. 

The pedagogical conditions of teachers-to-be life competence formation in the 
process of professional training in classical universities are emphasized and theoretically 
proved. The effectiveness of these pedagogical conditions for students’ life competence 
formation is experimentally proved.  

Key words: life competence, teachers-to-be, classic universities, pedagogical 
conditions, professional burnout, risk factors, stereotypes. 
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