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ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЯК УМОВА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Розвиток суспільства безпосередньо пов’язаний з всебічним 

розвитком особистості. На сьогодні головною метою української системи 
освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, 
яка у свою чергу здатна до самоактуалізації, творчого сприйняття світу та 
вирішення життєвих проблем через використання вже набутих знань умінь 
і навичок, а також адекватно реагувати на різноманітні життєві ситуації. 
Усі ці чинники спрямовують освітній простір нашої держави на 
формування в особистості школяра життєвої компетентності як інтегра-
тивної якості, що системно характеризує її реальну здатність адекватно і 
швидко реагувати на стрімкі зміни, що відбуваються в суспільстві, 
здійснювати відбір способів і засобів досягнення певної мети. 

Така стратегічна переорієнтація освітньої діяльності спричиняє 
необхідність системного і комплексного дослідження проблеми життєвої 
компетентності особистості із врахуванням вимог сучасності, що надає їй 
також теоретичної актуальності. Саме цим і зумовлюється актуальність 
нашого дослідження. Мета статті – провести аналіз визначення поняття 
«життєва компетентність» у працях сучасних науковців, а також визначити 
його характерні ознаки та складові компоненти. 

Життєва компетентність може розглядатися як нова освітня 
парадигма, що спрямована на досягнення принципово нової мети освітньо-
виховного процесу, яка відповідала б вимогам сучасної доби. 

Аналіз останніх наукових доробок засвідчив, що у педагогічній 
теорії поняття «життєва компетентність» почало розроблятися у зв’язку з 
новим розумінням стратегічної спрямованості освітньої діяльності, що 
знайшло втілення у концепції компетентнісно орієнтованої освіти, яка для 
подальшого розвитку потребує змістовного обґрунтування і залучення 
теоретико-методологічних доробок психологічної, педагогічної і 
соціологічної науки [4, с. 13]. 

Поняття життєвої компетентності особистості є одним із тих, що 
засвідчує складне і багатоаспектне явище у системі соціалізації людини, її 
освіти, навчання та виховання. Життєва компетентність охоплює у собі 
такі надбання особистості, як знання, вміння, навички, способи діяльності, 
розвинені можливості сприймання, розуміння та творчого використання 
матеріальних та духовних цінностей суспільства [1, с. 26]. Поняття 
«життєва компетентність» є інтегрованим від понять «компетентність» і 
«життя». Щоб розширити та наповнити зміст вищевказаного поняття, 
детальніше зупинимося на аналізі поняття «компетентність». 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 144 

Зарубіжний вчений Г. Халлаш вважає, що компетентність – це 
здатність людини застосовувати свої знання. Ірландський педагог 
Дж. Куллахан розкриває цей термін як здатність, яка ґрунтується на досвіді 
або знаннях, які людина розвинула завдяки практиці або освіті [6, с. 54]. 

Російські дослідники С. Шишов та В. Кальней вважають, що компе-
тентність – це здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань [3, с. 21]. 

У більш загальному розумінні «компетентність» означає відповід-
ність вимогам і стандартам у певних галузях діяльності, що ставляться 
перед особистістю під час вирішення певних завдань, а також можливість 
досягати результатів. Наприклад, В. М. Шепель до визначення компе-
тентності включає знання, уміння, досвід, теоретично-практичну підго-
товленість до використання набутих знань. В. С. Безрукова під 
компетентністю розуміє «набуття знань і умінь, які дозволяють на 
професійному рівні висловлювати судження, давати певну оцінку, а також 
доводити свою точку зору» [2, с. 45]. 

В. А. Дьомін дає власне визначення компетентності: «компетен-
тість – це рівень умінь особистості, що відображає ступінь відповідності 
певної компетенції і дає можливість діяти конструктивно в соціально 
мінливих умовах» [3, с. 34]. 

На думку Е. Ф. Зеера, компетентність передбачає не лише наявність 
ґрунтовних знань і досвіду, а й уміння актуалізувати накопичені знання і 
уміння в певній ситуації [11, с. 72]. 

В. В. Серіков визначає компетентність як «засіб існування знань, 
умінь, які сприяють самореалізації особистості». 

Аналізуючи визначення поняття «компетентність», що дають 
російські науковці, можна зробити висновок про те, що компетентність – 
це комплексний особистісний ресурс, що забезпечує можливість взаємодії 
особистості з навколишнім світом у тій чи іншій області і залежить від 
необхідних для цього компетенцій [8, с. 75]. Тобто можна стверджувати, 
що компетентність передбачає досвід самостійної діяльності на основі 
універсальних знань. 

Поняття «компетентність» докладно вивчають також українські 
вчені. О. Пометун вважає, що компетентністю людини можна називати 
спеціально структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок і 
ставлень, яких набувають у процесі навчання, і які дають змогу людині 
визначити, тобто ідентифікувати й розв’язувати, незалежно від контексту 
(ситуації), проблеми, притаманні певній сфері діяльності. Сформовані 
компетентності людина використовує за потреби, у різних соціальних та 
інших контекстах залежно від умов, і потреб щодо здійснення різних видів 
діяльності. Отже, компетентність – це результативно-діяльнісна характе-
ристика освіти. Рівень компетентності є рівнем діяльності, необхідним і 
достатнім для мінімальної успішності в досягненні результату [14, с. 5]. 

Отже, у наведених визначеннях компетентність означає наявність 
знань про різні аспекти життя людини, уміння адекватно реагувати зміні 
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умов життя та досягати поставленої мети. 
Під компетентністю розуміють інтегровану якість особистості, що 

дає можливість вирішувати проблеми і типові завдання, які виникають в 
реальних життєвих ситуаціях, з використанням знань, навчального та 
життєвого досвіду, цінностей і нахилів, розуміючи «можливість», у даному 
випадку, не як «здатність» та «схильність», а як уміння. Даючи 
характеристику сутнісним ознакам компетентності особистості, необхідно 
враховувати, що вони: 

– 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 узагальнення умінь у поєднанні з 
предметними уміннями і знаннями в конкретних ситуаціях; 

– пов’язані з мотивацією на безперервну самоосвітню діяльність. 
Розглядаючи визначення поняття компетентність, а також її ознаки, 

ми можемо стверджувати, що поняття «життєва компетентність» – більш 
складне та багатогранне і виступає необхідною психологічною умовою 
щодо самореалізації особистості. Компетентність у житті розкриває міру 
включеності особистості в активну діяльність, здатність ефективно 
розв’язувати проблемну ситуацію життя, мобілізувати при цьому знання, 
досвід, цінності, уміння. В. Ляшенко зазначає, що поняття «життєва 
компетентність» значно ширше, об’ємне, бо передбачає спроможність 
особистості набувати знання, перетворювати їх на уміння та адекватно 
діяти [13, с. 15]. 

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. 

Досліджуючи проблему формування життєвої компетентності, 
І. Ящук наголошує на тому, що життєва компетентність являє собою 
знання, вміння, життєвий досвід, необхідний для розв’язання життєвих 
завдань і продуктивного здійснення власного життя [16, с. 24]. О. Кононко 
констатує той факт, що життєва компетентність має розглядатися як 
чинник, що змінить мету навчально-виховного процесу, спрямує зусилля 
педагогів на забезпечення кожній дитині сприятливі умови для оволодіння 



 
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. Випуск 47, 2013 

 146 

нею знаннями з різних галузей і мистецтвом життя [12, с. 7]. 
Л. Сохань життєву компетентність як комплекс певних особистісних 

якостей, що забезпечують продуктивне життєздійснення особистості, 
тобто здійснення життя як способу людського існування, а її формування 
розглядає як розвиток і збагачення всіх основних життєзабезпечувальних 
особистісних структур [9, с. 10]. 

Життєва компетентність – це знання, вміння, життєвий досвід 
особистості, її життєтворчі здатності, необхідні для розв’язання життєвих 
завдань і продуктивного здійснення життя як індивідуального життєвого 
проекту. Як сукупність певного досвіду особистості життєва компе-
тентність не може бути сталою, а значить можна стверджувати, що це 
динамічне явище, яке розвивається і ускладнюється. 

Як будь-яке утворення, життєва компетентність має свою структуру. 
На наш погляд, найкраще розкрита структура життєвої компетентності у 
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) життє-
вий досвід (складається з усвідомленого та неусвідомленого індивідуаль-
ного досвіду й творчого використання й наслідування досвіду інших осіб); 
5) життєві досягнення (особисте щастя, соціальний статус, самореалізація) 
[10, с. 128]. 

Усі складові життєвої компетентності перебувають у постійному 
русі, якісно та кількісно змінюючись, свідчать про її удосконалення, 
збагачення, прогрес або ж руйнування, деградацію та регрес. Отже, 
життєва компетентність змінюється, набуваючи позитивних або нега-
тивних рис. Її формування залежить від зовнішніх і внутрішніх чинників 
впливу, а значить вона носить індивідуальний характер. 

Зрештою, життєва компетентність – це багаторівнева категорія, яка 
формується протягом усієї діяльності особистості, починаючи з сім’ї, 
взаємовідносин з тими людьми, що знаходяться поруч, проходить етапи 
соціалізації, набуває життєвого досвіду, освоює ціннісні орієнтири, 
професійні навики, за допомогою навчання та виховання, а також 
професійної діяльності, постійно змінюючи рівень свого розвитку. Показ-
ником високого рівня сформованості життєвої компетентності особистості 
є уміння активно використовувати набуті знання та досвід та адекватно 
реагувати на стрімкі зміни, що відбуваються. 
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