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Синонімами слова «кмітливий» є слова «тямущий», «тямкий», «тямовитий», а також 

розмовні «хитрий», «метикований», «штудерний», «меткий», «промітний», «здогадливий», 
«догадливий» [5]. Антоніми  слова «кмітливий» – «тупий», «нерозумний», «дурний» [5]. 

Дослідження рефлексії особистісної якості «кмітливий» у молодшому шкільному та 

підлітковому віці проводилося на базі «Спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 ім. Т.Г. Шевченка 
Козятинської міської ради Вінницької області» протягом 2018-2019 навчального року. Для 

дослідження ми використали методику (МВДЗ) О.Л. Музики. Вибірка склала 80 осіб: 40 
молодших школярів (2 та 4 клас) та 40 підлітків (8 та 9 клас). У дослідженні взяли участь 
38 хлопчиків та 42 дівчинки.  

Діти молодшого шкільного віку дають різні тлумачення якості «кмітливий». Правильне 
тлумачення згаданої характеристики запропонували  35% учнів початкових класів. У 

багатьох випадках діти ототожнюють характеристики «кмітливий» та «розумний» (30%). Є 
досить влучні визначення: «це той, хто все ловить на льоту» або «той, хто швидко міркує, 
має багато ідей». Декотрі учні пропонують хибні тлумачення якості «кмітливий»: «той, хто 

багато бігає», «сумний», «той, хто вміє доглядати за дітьми». Частина дітей ототожнюють 
значення характеристик «кмітливий» та «сміливий», відзначаючи, що «кмітливий – це той, 

хто нічого не боїться». Хибне тлумачення згаданої якості запропонували 65% досліджуваних 
молодших школярів. На нашу думку, слабка рефлексія якості «кмітливий» у молодшому 
шкільному віці обумовлена низькою частотою використання дорослими такого слова для 

опису досягнень дитини. 
На відміну від молодших школярів підлітки не мали значних труднощів із поясненням 

значення якості «кмітливий». Правильне тлумачення згаданої характеристики запропонували 
75% учнів середніх класів. Виокремилися два основні напрямки розуміння підлітками якості 
«кмітливий»: сильний, тренується, не пропускає занять; уважний, цілеспрямований, 

наполегливий. 
Бажання стати кмітливим виявили  15% молодших школярів та 40%  підлітків. 

Отже, рівень розвитку рефлексії особистісної якості «кмітливий» з віком зростає. 
Перспективи дослідження вбачаємо у перевірці отриманих даних на більшій вибірці.  
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Реалії життя сучасного українського суспільства, розвиток соціально-економічних, 
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розвиненої, життєво компетентної особистості, здатної до самостійного творення власного 

життя, до орієнтації у мінливих життєвих умовах та успішної життєдіяльності в соціумі, до 
реалізації особистісного потенціалу та досягнення життєвого успіху.  

Життєва компетентність особистості передбачає системну властивість особистості, 

позначує комплекс індивідуально-особистісних передумов та засобів (компетенцій) 
досягнення успішної, продуктивної просоціальної життєдіяльності. Вона відображає 

здатність та готовність особистості до життєдіяльності, до виконання конкретних дій. 
Життєва компетентність – це системна властивість особистості: цілісна, ієрархічна, 
динамічна система здатностей (або окремих компетенцій), яка дозволяє людині свідомо і 

творчо визначати та здійснювати власне життя, розвивати свою індивідуальність, 
розбудовувати життєвий ціннісно-нормативний простір, самостійно і творчо вирішувати 

складні життєві завдання, набувати і виконувати соціальні ролі [1, 109-114]. 
Формування життєвої компетентності особистості сьогодні виступає однією з 

ключових задач сучасної освіти, яка орієнтована на всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, на формування цінностей і необхідних для 
успішної самореалізації компетентностей, на виховання і соціалізацію особистості, яка була 

б здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, прагнула 
самовдосконалення і навчання впродовж життя, була б готова до свідомого життєвого 
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності 

[4]. 
Метою виховання, як зазначає І. Бех, є формування морально-духовної та життєво 

компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім‘янин, 
професіонал [5, 5]. Формування життєвої компетентності підлітків необхідно реалізовувати в 
єдиному безперервному освітньому процесі з урахуванням індивідуальних особливостей 

дітей, запитів сьогодення, з використанням сучасних педагогічних технологій та інновацій в 
освіті. Так, важливе місце у становленні особистості учня, формуванні його життєвої 

компетентності займає освітній заклад, який виступає платформою й потужним стратегічним 
ресурсом, покликаним забезпечити якісно новий за змістом і формою рівень розвитку та 
освіти особистості дитини. Сучасна школа забезпечує єдність освіти й життя учнів, 

включення їх у суспільно-корисну діяльність.  
Ключовою фігурою у школі, яка забезпечує соціально-педагогічний супровід та 

патронаж учнів, всебічний розвиток дітей та формування їх життєвої компетентності, 
виступає соціальний педагог. Його професійним завданням є організації постійного 
соціального діалогу та координація взаємодії всіх суб‘єктів освітнього процесу задля 

забезпечення комфортних умов здобуття освіти й особистісного розвитку учнів. Соціальний 
педагог покликаний сприяти розвитку освітніх, інтелектуальних, загальних, спеціальних та 

соціальних здібностей учнів, формуванню їх мотивації до освітньої діяльності; сприяти 
успішній адаптації до умов навчання і життєдіяльності; консультувати й допомагати у 
вирішенні проблем щодо розвитку, виховання, навчання; формувати ключові компетентності 

для життя [3]. Так, у сукупності діяльність соціального педагога у школі зосереджена як на 
профілактиці й подоланні ризиків негативного впливу різноманітних факторів на всебічний 

розвиток особистості учня, на допомогу дітям у навчанні й на шляху особистісного 
становлення, так і на формуванні їх життєвої компетентності в цілому.  

Особливої уваги у питаннях формування життєвої компетентності потребують 

підлітки, адже розвиток особистості підлітка супроводжується виникненням багатьох 
суперечностей (стосунки з дорослими та однолітками, ідеали та цінності, самовираження й 

соціальна поведінка тощо). Важливим аспектом у педагогічній взаємодії з підлітками є їх 
позитивна орієнтація на досягнення життєвого успіху та особистісний розвиток, активізація 
життєтворчого потенціалу, формування ситуацій успіху на шляху розвитку особистості і 

здобуття життєво необхідних компетенцій, створення сприятливих умов для їх соціалізації та 
успішної особистісної реалізації.  
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У роботі з підлітками соціальному педагогу важливо спиратися на позитивні сторони 

особистості підлітка, на демократичні основи побудови взаємин з дітьми, виявляти свою 
повагу до їх інтересів та особистісних поглядів, підтримувати прагнення самопізнання, 
саморозвитку й самовдосконалення підлітків, стимулювати прояв їх індивідуальності у 

соціально прийнятний спосіб. Це вимагає від сучасних соціальних педагогів не лише 
володіння фундаментальним соціально-гуманітарним знанням, сформованість громадянської 

позиції й ціннісного ставлення до професії,  професійної компетентності на високому рівні, а 
й уміння добирати й використовувати оптимальні соціально-педагогічні засоби для реалізації 
професійних задач. 

Так, задля реалізації соціально-педагогічних завдань в напрямку всебічного розвитку 
й формування життєвої компетентності особистості учнів, зокрема підлітків, доцільним є 

використання педагогічної технології «Створення ситуації успіху». Ситуація успіху – це 
суб‘єктивний психічний стан задоволення наслідком фізичної або моральної напруги 
виконавця справи, творця явища. Ситуація успіху досягається тоді, коли сама дитина 

визначає цей результат як успіх. Успіх у різноманітних видах діяльності,  у вирішенні 
багатоскладних завдань (пізнавальних, навчальних, комунікативних та ін.), що постають 

перед підлітком, дає поштовх до розвитку, стимулює пізнавальну активність, оволодіння 
різними видами діяльності. Успішність підлітків у різних видах діяльності позитивно 
впливає на їх самореалізацію й самоствердження серед однолітків, активізує роботу щодо 

самовдосконалення, розвитку творчих здібностей, а також сприяє побудові планів на 
майбутнє, виробленню стратегій досягнення життєвого успіху. За допомогою створення 

ситуації успіху соціальний педагог має змогу розкрити кожній дитині невичерпне джерело її 
внутрішніх сил, що породжує енергію для подолання труднощів, відчуття впевненості в собі, 
бажання вчитися й розвиватися [2]. 

Будувати роботу з підлітками щодо формування їх життєвої компетентності через 
створення ситуації успіху соціальному педагогу варто з урахуванням таких педагогічних 

аспектів, як: когнітивно-вольова концентрація учня на досягненні успіху (мислення 
категоріями успіху та пошук шляхів його досягнення); вироблення у підлітка впевненості у 
досягненні окреслених цілей; налагодження довірливих відносин й продуктивної взаємодії 

підлітка й соціального педагога; емоційне насичення ситуації успіху, що сприяє виробленню 
позитивного ставлення учня до діяльності; окреслення перспектив розвитку й здобуття 

успіху (активізація особистості підлітка на здобуття нових успіхів). 
Таким чином, організація соціально-педагогічної роботи з підлітками у школі щодо 

формування їх життєвої компетентності задля досягнення позитивного результату має 

будуватися на гуманізації освітнього процесу та на основі його тісного зв‘язку із реальним 
життям, а також на створенні відносин довіри і взаєморозуміння між учнем та педагогом, на 

створенні ситуацій успіху і досягненні підлітком високих результатів у пізнавальній 
діяльності та набутті необхідних життєвих компетентностей, що, в свою чергу, дозволить 
наблизитись до вирішення ключових завдань сучасної освіти. 
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Питання професійного самовизначення та зростання особистості належить до 
фундаментальних проблем психології. Професійне становлення особистості здійснюється 
успішно, якщо в процесі фахової підготовки формується система адекватних уявлень про 

професійну кар‘єру, які впливають на формування життєвих та професійних планів 
особистості, організують і спрямовують її активність, впливають на професійний розвиток та 

стають регуляторами професійного самовизначення.  
Останніми роками, у зв‘язку з соціально-економічною та політичною ситуацією в 

Україні, необхідність у кваліфікованих психологах значно зросла. Відповідно, особливої 

актуальності набули питання професійного зростання психологів в сучасному суспільстві.  
Кар‘єра психолога специфічна, тому що вона здійснюється не шляхом просування 

службовими сходами, а шляхом кваліфікаційного росту. Рівень заробітної плати та 
успішність залежить від місця роботи та від послуг, які надаються. Найбільш прибутковою 
вважається приватна практика, але дохід також залежить від кількості людей, які 

звертаються за допомогою.  
Професійне зростання психолога залежить від його самоконтролю та постійного 

саморозвитку. Після закінчення закладу вищої освіти, фахівець цієї сфери ще не може 
вважатись справжнім професіоналом.  Тільки шляхом практики та методів підвищення 
кваліфікації він може досягнути професійного успіху. Коли спеціаліст буде мати достатній 

досвід, володіти сучасними методиками та практиками, тоді він може стати доволі 
популярним серед клієнтів, буде мати можливість влаштуватись на роботу в престижну 

організацію або відкрити власний бізнес та займатись приватною практикою. Особливо 
успішних психологів часто запрошують працювати або просто виступати на телебаченн і, 
радіо, друкуватись у виданнях, тим самим ще більше піднімаючи їх рівень серед аудиторії. 

Такі можливості будуть сприяти активному просуванню по кар‘єрних сходах.  
Отож,  професійне зростання психолога  варто рoзумiти як активне вдосконалення 

рiвня прoфecioнaлiзму, який росте з досвідом. Психологам без досвіду роботи досить 
складно, навіть практично неможливо влаштуватися на престижну високооплачувану роботу. 
Простіше всього влаштуватись на роботу в дитячі та підліткові заклади освіти (дитячі 

садочки, школи і тд.). Заробітна плата у державних начальних закладах невисока, але, 
отримавши первинний досвід, можна продовжити роботу у приватних освітніх закладах, 

кількість яких значно зросла останніми роками в Україні.  
Ще однією можливістю для професійної реалізації психолога є реабілітаційні центри 

(для дітей та підлітків, інвалідів, людей з алкогольною та наркотичною залежністю, осіб з 

розладами харчової поведінки, жертв насилля, бійців АТО і т.д.). Для роботи в закладах 
такого типу уже необхідно мати певний досвід. 


