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ВСТУП

Розбудова системи національної освіти в напрямку входження до 
європейського та світового освітнього просторів передбачає формування 
соціально активної, високо інтелектуальної та національно свідомої 
особистості. В умовах модернізації змісту національної освіти в Україні 
надактуальним стає пошук нових освітніх парадигм, орієнтованих на розвиток 
всебічно освіченої, компетентної особистості.

У контексті цивілізаційної компетентності українська освіта спрямовує 
зусилля на плекання, по-перше, вільної, активної особистості, яка бере на себе 
відповідальність, є господарем власної долі й долі свого народу; по-друге, на 
основі ціннісно-нормативного базису проектує і формує активні моделі життя 
успішної людини; по-третє, сприяє переоцінці цінностей у новому ціннісно- 
нормативному просторі.

Якість освіти набуває особливої ваги в сучасному світі. Суспільства, 
зокрема й українське, повною мірою усвідомлюють важливість здобуття якісної 
освіти для випереджального розвитку країни.

Освітній простір ХХІ сторіччя визначає компетентнісна освіта. У зв’язку 
з цим головним виміром якості функціонування освітньої системи має бути 
здатність молодого покоління повноцінно жити і активно діяти в новому світі, 
постійно самовдосконалюватись, адекватно реагувати на зміни.

Тобто, щоб прийняти історичний виклик XXI століття, освіта має носити 
випереджувальний характер, бути націленою в майбутнє, на розв'язання 
проблем нового століття, розвиток компетентності учнів, формування у них 
проективної культури, нових способів мислення і діяльності. На сучасному 
етапі в Україні компетентнісний підхід визнано одним із напрямків 
модернізації освіти.

Процес підвищення якості змісту освітнього процесу, який ґрунтується на 
компетентнісному підході, необхідно розглядати у світлі освіти як інноваційну 
форму організації освітнього середовища, в основі якого лежить комплексний 
характер діяльності дитини в умовах активної взаємодії з оточуючим 
середовищем.

Освітня діяльність сучасного освітнього закладу покликана не просто 
дати дитині сукупність знань, умінь, навичок, а й сформувати в неї 
компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на знаннях, досвіді, 
цінностях, здібностях, отриманих завдяки освітньому процесу. Традиційна 
парадигма поступилась місцем новій, в основі якої формування життєвої 
компетентності вихованця, що передбачає мобільність знань, гнучкість методів 
і критичність мислення, тобто здатність використовувати наявні знання та 
вміння на вищому рівні, переносити їх у різні ситуації, застосовувати 
практично, робити правильні висновки.

Сучасний етап розвитку освітньої галузі передбачає доцільність 
ефективного використання освітньо-виховного потенціалу освітніх закладів, 
спрямованого на розв’язання проблеми організації вільного часу дітей та 
учнівської молоді, задоволення їхніх потреб в особистісному розвитку,



самореалізації, професійному самовизначенні. Соціальний попит на освіту, 
якому властиві практична спрямованість і широкі можливості для творчої 
самореалізації особистості, потребує оптимізації освітньої роботи в закладах 
загальної, середньої. професійної. позашкільної освіти та вишах. Реалізація 
такого завдання можлива за умови дотримання вимог якості освіти, побудови 
освітнього процесу на принципах соціалізації та гуманізації. Особливу роль у 
розв’язанні зазначених завдань відіграє позашкільна освіта як соціальний 
інститут виховання й розвитку дітей та учнівської молоді -  невід’ємна частина 
освітнього простору, що сприяє формуванню особистості, розкриттю її 
творчого потенціалу, вихованню соціально значущих якостей і формуванню 
ціннісних, моральних орієнтирів.

Отже, актуальність проблеми компетентнісного підходу до підвищення 
якості змісту освітнього процесу визначається, по-перше, пріоритетними 
напрямами державної політики в галузі освіти України, по-друге, ключовими 
завданнями сучасної національної освіти -  формування компетентної 
особистості.



І. ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПТИ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

1.1.Сутність компетентності як педагогічного явища

Як зазначається в науковій літературі, поняття «компетентність» уведено 
в науково-педагогічний обіг ще наприкінці 80-х років ХХ століття та має певні 
особливості трактування. Прикладними питаннями запровадження 
компетентнісного підходу в освіту та осмислення засадничих питань 
взаємозв’язку компетенції і компетентностей займаються зарубіжні та 
українські науковці і практики А. Хуторський, Н. Бібік, Л. Ващенко, 
С. Калашнікова, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пометун, 
С. Трубачова, Л. Хоружа та ін.

Теорія компетентнісного підходу в освіті розроблялася і була 
представлена в працях зарубіжних учених Р. Бадера, Д. Мертенса, 
Б. Оскарсона, А. Шелтена. Українські перспективи компетентнісного підходу в 
сучасній освіті досліджували вчені І. Бех, Н. Бібік, О. Биковська, Л. Ващенко,
І. Єрмаков, В. Вербицький, О. Локшина, О. Кононко, О. Пометун, О. Савченко 
та інші. Практичну реалізацію компетентнісного підходу, формування 
компетентностей особистості розкрили у своїх роботах В. Лаптев, О. Лебедев,
Н. Радіонова, В. Сєріков, А. Тряпицина, А. Хуторський, С. Шишов та інші.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить: життєва
компетентність -  поняття не нове. Варто сказати, що не існує єдиного 
узгодженого визначення та переліку ключових компетентностей. Оскільки 
компетентність -  це, насамперед, замовлення суспільства на підготовку його 
громадян, такий перелік багато в чому визначається узгодженою позицією 
соціуму в певній країні або регіоні. В нашому випадку нас цікавлять 
компетентності в окремій освітній сфері -  закладі позашкільної освіти.

Поняття «компетентність» походить з латини -  «сотреіепііо», «сотреіо» 
і означає «досягаю, відповідаю, підходжу». За матеріалами словника 
іншомовних слів, означає поінформованість, обізнаність, авторитетність [11, 
с. 282].

У документах Міжнародної комісії Ради Європи розглянуто поняття 
компетентності, як загальні або ключові компетентності, тобто базові вміння, 
навички та знання. Без відповідних знань немає компетентності, але не всяке 
знання, і не завжди трактується як компетенція. Компетентностей у навчанні 
можна визначити велику кількість. Так, Європейська довідкова система (Кеу 
Сотреіепсез &г ^іґе1оп§ ^еатіп§. А Еигореап Кеґегепсе Ргате^огк) визначає 8 
ключових компетентностей; Д. Равен запропонував систему зі 143 складових. 
Рада Європи пропонує 5 ключових компетентностей, якими мають володіти 
європейці: політичні і соціальні компетентності; компетентності, пов’язані з 
життям у багатокультурному суспільстві; компетентності володіння усним та 
письмовим спілкуванням; компетентності, пов’язані із розвитком 
інформаційного суспільства; здатність вчитися протягом життя [2, с.42].



У нормативних документах Міністерства освіти і науки України 
компетентність визначається як знання й розуміння (теоретичні знання в 
академічній галузі, здатність знати й розуміти), як потенціал, що наповнюється 
конкретним змістом та проявляється в конкретній ситуації, як органічна єдність 
із цінностями людини, бо основою будь-яких компетенцій є цінності [4, 5].

Поняття «компетентність» є інтегрованим, тому що містить такі аспекти, 
як готовність до цілепокладання; готовність до дії; готовність до оцінки; 
готовність до рефлексії. На думку дослідниці О. Пометун, компетентність 
потрібно розуміти передусім як коло повноважень якої-небудь організації, 
установи, особи, що є необхідними для діяльності в різних сферах суспільного 
життя [9]. О. Кононко доводить, що компетентність не є лише доступною 
віковою поінформованістю дитини в широкому колі життєвих проблем. Вона 
передбачає цілий комплекс характеристик: розвинений чуттєвий досвід; 
навички практичного життя; розвинені потреби, здібності, звички; набір 
базових особистих властивостей, які гарантують дитині пристосованість до 
життя; уміння орієнтуватись у змінних умовах, знаходити оптимальні засоби 
реалізації свого особистісного потенціалу [7].

Кожна компетентність побудована на поєднанні: знань і вмінь,
пізнавальних ставлень і практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових 
компонентів, тобто того, що можна мобілізувати для активної дії.

Українськими педагогами розроблений перелік ключових 
компетентностей, який включає громадянську, загальнокультурну, уміння 
вчитися, компетентність із застосування інформаційно-комунікативних 
технологій, здоров’язбережувальну, підприємницьку.

Приєднуємося до думки А. Хуторського, який чітко розмежовує поняття 
«компетенція» і «компетентність» та трактує компетенцію як коло повноважень 
певної особи, перелік соціальних вимог до її діяльності в певній сфері [12, с. 
24]. Погоджуємося із О. Пометун, що в межах своєї компетенції особа може 
бути компетентною або некомпетентною в певних питаннях, тобто мати 
компетентність (компетентності) в певній сфері діяльності [9, с. 66-72].

Компетенція -  наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої 
підготовки учня, необхідної для його якісної продуктивної діяльності в певній 
сфері. Компетенція є інтегральним результатом взаємодії наступних 
компонентів: мотиваційного, цільового, орієнтаційного, функціонального,
контрольного та оцінного, які в структурі загальної компетенції особистості 
тісно взаємопов’язані. Тому кожний компонент може впливати на розвиток 
інших компонентів [16, с.7-8].

Компетентність -  оволодіння особистості відповідною компетенцією, що 
включає його особистісне ставлення до неї та предмета діяльності.

Компетентність -  особистісна якість (сукупність якостей) особистості, що 
вже відбулась, і мінімальний досвід діяльності в заданій сфері.

Висновок. Компетентність -  це інтегрована якість особистості, здатність 
продуктивно виконувати діяльність у певних соціально-значущих сферах, на 
основі здобутих знань, умінь, навичок, досвіду, ставлень та цінностей. 
Компетентності є індикаторами, що дозволяють визначити готовність до



конкретної діяльності, особистого розвитку та продуктивної участі в житті 
суспільства.

1.2. Компетентнісний підхід як основа якості освіти

Компетентнісний підхід представлений в науці як своєрідна відповідь на 
проблемну ситуацію в освіті, що виникла внаслідок суперечності між 
необхідністю забезпечити сучасну якість освіти, з одного боку, з іншого -  
непідготовленістю багатьох педагогів, колективів освітніх установ вирішувати 
такі завдання традиційними, кількісними, і переважно екстенсивними шляхами, 
за рахунок подальшого збільшення часу навчання, а також обсягу інформації, 
потрібної для засвоєння вихованцеві. Компетентнісний підхід виступив 
освітньою відповіддю на актуальні потреби сучасного суспільства, особливо 
ринку праці. Така відповідь пов’язувалась з набуттям особистістю необхідних 
життєвих компетентностей.

На засіданні Європейської Ради ЄС (2000 р.) було проголошено проблему 
запровадження компетентнісного підходу, де зазначалося, що кожен 
громадянин має набути навичок і знань, необхідних для життя та роботи в 
новому інформаційному та динамічному суспільстві.

Упровадження компетентнісного підходу тісно пов’язано з вирішенням 
проблем забезпечення якості освіти, оскільки потрібно створити кваліфікаційні 
стандарти на базі компетенцій, які визначають нормативні вимоги до якості 
результатів навчання, та стандарти якості освіти, зорієнтовані на результати 
навчання. Побудова навчання на компетентнісному підході дає змогу 
підготувати високоінтелектуального і компетентного фахівця, здатного 
успішно адаптуватися до швидких змін умов у сучасному динамічному світі.

Питання якості освіти є основною проблемою сьогодення у більшості 
країн світу. Як гарантія успішного життя, якість життя є найвищою суспільною 
метою, до якої прагне особистість. Високий рівень освіти дає змогу людині 
пізнати необхідні цінності, які б глибше наповнили її як особистість, давали 
більш повне усвідомлення її сутності і значущості для людства й держави в 
цілому.

Питанням якості української системи освіти займаються сучасні 
дослідники І.С. Волощук, М.Б. Євтух, В.О. Зайчук, М.В. Кисіль, В.Г. Кремінь, 
О.І. Ляшенко, М.М. Слюсаревський, М.Ф. Степко та інші. Науковці вивчають 
якість освіти і пропонують різні підходи до реформування української системи 
освіти. Компетентнісний підхід до організації підготовки фахівців є предметом 
вивчення О.В. Глузмана, І.Д. Беха, В.І. Лугового, Ю.В. Сухарнікова, які 
аналізують сутність даного підходу, його значення в життєвому успіху 
особистості, а також визначають рівні розвитку компетентності особистості.

На думку І. Татаренко, система освіти тільки тоді може вважатися 
ефективною, коли її результатом буде компетентна особистість, котра володіє 
не тільки знаннями, моральними якостями, але вміє адекватно діяти у 
відповідних ситуаціях, застосовуючи здобуті знання і беручи на себе 
відповідальність за дану діяльність [13, с.57]. Зміна освітніх підходів виступає



як закономірне сходження до більш цілісного розуміння самого феномену 
освіченості, в основу якого тепер повинні увійти не лише знаннєвий, 
діяльнісний, творчий досвід, але й досвід самоорганізації людини, пов'язаний з 
виконанням нею змістопошукових, рефлексивних, самооцінних та інших 
функцій. Ще одна особливість компетентнісного підходу полягає в тому, що він 
передбачає оволодіння знаннями й уміннями в комплексі. Тому по-новому 
вибудовується система методів навчання, оскільки, в основі лежить структура 
відповідної компетентності й тієї функції, яку вона виконує в освіті. Реалізація 
вищезазначених особливостей компетентнісного підходу, а саме, здатність 
людини самостійно діяти в різних проблемних ситуаціях, досвід 
самоорганізації, виконання рефлексивних, самооцінних функцій знаходить своє 
відображення в контексті принципів інтеграції навчально-пізнавальної та 
самоосвітньої діяльності особистості.

Компетентнісний підхід повинен забезпечити несуперечливу 
трансформацію суб’єкта учіння на суб’єкта розвиненої суспільної практики, 
точніше на суб’єкта практичної діяльності як цілеспрямованого перетворення 
дійсності [1, с. 5-7].

Методична реалізація компетентнісного підходу пов’язана з 
використанням таких педагогічних засобів, які б своєчасно забезпечували в 
освітньому процесі створення відповідних ситуацій, в яких синтезуються набуті 
навчальні знання й уміння та способи практичної діяльності.

Причину реалізації компетентнісного підходу на дуже низькому рівні 
Ю. Швабл вбачає у тому, що педагогіка (і наука, і практика) в основному 
намагається асимілювати ідеї компетентнісного підходу й представити їх як 
різновид традиційної педагогіки. Це призводить до того, що компетентнісний 
підхід як освітня інновація просто не працює —інновація не реалізується. За 
своїм психологічним змістом компетентнісний підхід покликаний не доповнити 
або поліпшити сформовану педагогічну практику, а передбачає її зміну [16, 
с.31-36].

Отже, компетентнісний підхід -  це підхід, який реалізує діяльнісний 
характер освіти, унаслідок чого освітній процес орієнтується на практичні 
результати. Поруч з цим не відбувається й заперечування знань, які потрібні як 
основа діяльності. Тому в теорії навчання з’явилося поняття «компетентність», 
яке означає здатність мобілізувати отримані знання.

Висновок. Переваги компетентнісного підходу наявні: він дає змогу 
поєднати набуті знання і вміння з їх практичним застосуванням, передбачає 
конструювання якісно нового змісту освіти.

1.3. Особливості впровадження компетентнісного підходу в закладах 
позашкільної освіти

Останніми десятиріччями значно підвищилися вимоги до позашкільної 
освіти як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до 
якого постало питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення,



або реформування діяльності закладів позашкільної освіти. При цьому 
головним залишається визначення, що позашкільна освіта -  це спеціально 
організована діяльність, яка має яскраво виражену власну специфіку впливу, 
що дає їй певні переваги перед іншими засобами виховання. Це, передусім, 
добровільність участі дітей у позашкільній роботі; диференціація її за 
інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності; постановка конкретних 
практичних завдань перед кожним вихованцем у його творчому становленні; 
оволодіння знаннями та уміннями за індивідуальними планами тощо.

Нині мета позашкільної освіти -  це потреба в пізнанні і творчому 
розвитку особистості, а також здатність цієї особистості орієнтуватися в нових 
умовах життя. Компетентністний підхід у освітньому процесі позашкільного 
закладу передбачає соціальну зрілість його випускників, як найважливіший 
параметр розвитку креативної особистості й збереження індивідуальності. 
Освітній процес в позашкільному закладі дає можливість кожному учаснику 
ділитися один з одним знаннями, враженнями, інтересами, розвивати уміння, 
здібності, навички, які він отримав саме тут, та сприяє вирішенню питань 
морального, розумового, естетичного виховання. На нашу думку, 
компетентністний підхід -  принцип організації навчання, який виходить з 
об’єктивної необхідності цілісного формування особистості, її всебічного 
розвитку. При цьому компетентністний підхід не лише містить у собі окремі 
результати, але й забезпечує якісно новий, системний, цілісний результат.

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить, що компетентнісний 
підхід в позашкільній освіті розробляли російські та українські науковці: І. Бех,
О. Биковська, О. Беляєва, В. Вербицький, Л. Вотякова, А. Золотарьова,
О. Лєбєдєв, Г. Пустовіт. Проблема реалізації компетентнісного підходу в 
позашкільній освіті знаходиться у стані розроблення. З цього приводу існує ряд 
точок зору, на захист кожної з яких приводяться переконливі аргументи. Так, 
компетентнісний підхід у позашкільній освіті О. Биковська визначає як підхід, 
що базується на застосуванні в меті, завданнях, змісті, компетентностей 
особистості. Практично його можна реалізовувати двома основними шляхами: 
через зміст освіти і методику позашкільної освіти. Серед компетентностей, що 
становлять основу реалізації компетентнісного підходу в позашкільній освіті, 
автор виділяє пізнавальну, практичну, творчу і соціальну компетентності [3, с. 
7-16].

Теоретичними концептами компетентнісного підходу до освіти і 
виховання дітей та учнівської молоді у закладах позашкільної освіти є:

• врахування того, що саме ці заклади в освітній системі держави, з одного 
боку, забезпечують рівні стартові можливості для кожної дитини не лише 
у навчанні, але й у вихованні та розвитку, а з іншого -  реалізацію кожною 
дитиною своїх потенційних можливостей, творчих здібностей, інтересів і 
потреб;

• актуалізація думки К. Роджерса, який зазначав, що усвідомлена 
особистістю потреба розвиватися й удосконалюватися, змінювати 
способи сприйняття внутрішнього “Я” є віддзеркаленням власного 
інтелектуального і морально-духовного розвитку;



• що компетентність як особистісна усвідомлена і засвоєна категорія за 
своєю сутністю не зводиться лише до усвідомлених і засвоєних знань, 
певним чином сформованих умінь і практичних навичок у їх кількісному 
й якісному співвідношенні;

• створення ефективних умов для усвідомлення нею не лише пізнавальної 
й оцінної, але й регулятивної функції набутих знань, умінь та навичок. 
Саме тоді така діяльність, як зазначає І. Бех, набуває особливого значення 
у психологічній структурі особистості, тим самим забезпечуючи 
формування інтересів завдяки розвитку творчої активності свого 
внутрішнього “Я” з опорою на суспільні ідеї, ідеали, цінності й моральні 
норми [1, с. 34].

Компетентнісний підхід в позашкільній освіті реалізує декілька функцій. 
По-перше, він забезпечує формування компетентної особистості, яка має 
знання, вміння, навички, досвід, культуру. При цьому компетентнісний підхід 
не лише поєднує декілька сторін, складових у досягненні результату, а й 
забезпечує якісно новий, системний, цілісний результат. По-друге, 
компетентнісний підхід забезпечує якість позашкільної освіти, сам її результат, 
що є категорією і характеристикою якості. По-третє, компетентнісний підхід 
забезпечує підвищення ефективності процесу навчання, виховання, розвитку та 
соціалізації, їх результативність. Це зумовлено тим, що позитивний вплив на 
один процес позитивно позначиться на інших. Одночасне вирішення не одного 
завдання, а цілого комплексу сприятиме підвищенню ефективності роботи в 
цілому, її інтенсивності.

З вищевказаного можна зробити висновок, що функції компетентнісного 
підходу в позашкільній освіті включають: функцію формування компетентної 
особистості; функцію забезпечення якості позашкільної освіти; функцію 
підвищення ефективності процесу навчання, виховання, розвитку та
соціалізації.

Метою компетентнісного підходу є забезпечення підвищення якості 
позашкільної освіти й виховання. У компетентнісному підході пріоритетом є 
мета освіти, вектори якої спрямовані на навчання, самовизначення, 
самоактуалізацію, соціалізацію і розвиток індивідуальності.

На основі психолого-педагогічних положень, результатів аналізу 
відповідних нормативних документів вважаємо доцільним класифікувати
компетентності у позашкільній освіті за її основними завданнями, визначеними 
в Законі України «Про позашкільну освіту» (ст. 8). Багатовимірність
досліджуваного феномену ускладнює спроби класифікувати освітні 
компетентності [14, с.13]. Проте, визначивши ключові завдання, які вирізняють 
позашкільну освіту серед інших ланок безперервної освіти, а саме професійне 
самовизначення та творчу самореалізацію, можна виділити дві групи 
компетентностей: компетентності професійного самовизначення та соціально- 
психологічні компетентності.

До компетентностей професійного самовизначення можна віднести 
здатність і прагнення в майбутньому реалізувати себе в певній сфері
професійної діяльності. До соціально-психологічних компетентностей -



компетентності, які гармонізують зовнішній і внутрішній світ вихованця, а саме 
здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими та розуміти себе 
(загальнокультурна, соціальна, креативна, здоров’язберігаюча компетентності).

Компетентнісний підхід в позашкільній освіті об’єктивно відповідає і 
соціальним очікуванням у сфері освіти, і інтересам учасників освітнього 
процесу. Разом з тим цей підхід вступає у протиріччя з багатьма стереотипами, 
що склалися в системі позашкільної освіти, існуючими критеріями оцінки 
навчальної діяльності дітей, діяльності педагогів, роботи адміністрації.

Отже, реалізація компетентнісного підходу в позашкільній освіті 
передбачає вирішення наступних завдань: визначення на основі сучасних 
психолого-педагогічних підходів і відповідно до специфіки позашкільної освіти 
переліку компетентностей особистості як результату позашкільної освіти; 
розробки оновлених навчальних планів, програм, посібників; визначення 
методичних основ, загальних позицій щодо реалізації компетентнісного 
підходу в позашкільній освіті; удосконалення організаційних форм, методів 
навчання і виховання; опису інтегральних характеристик якості підготовки 
випускників для складання кваліфікаційних іспитів випускників закладу 
позашкільної освіти на основі компетентнісного підходу; здійснення 
комплексного особистісного і соціально значущого освітнього контролю якості 
позашкільної освіти.

Компетентнісний підхід у навчанні в позашкільних закладах сприяє 
успішній адаптації вихованців в соціумі, рішенню ключових проблем сучасного 
життя, їх професійному самовизначенню.

Позашкільна освіта повинна дати вихованцю можливість проявити свої 
вольові якості, отримати радість від самореалізації в продуктивній творчій 
діяльності, пережити гордість за особисті інтелектуальні і творчі досягнення, 
навчитися реалізовувати свої замисли. Позашкільна діяльність в творчих 
колективах відкриває багато різних можливостей для задоволення 
індивідуальних запитів, з урахуванням їх інтересів і здібностей.

Аналіз позашкільної освіти як невід’ємної складової системи освіти 
показав її істотний потенціал для становлення і розвитку компетентностей 
особистості. Цей потенціал полягає в змісті позашкільної освіти, її формах, 
методах, умовах. Так, зміст позашкільної освіти об’єктивно більше 
орієнтований на реальні інтереси, потреби дітей різного віку. Форми організації 
освітнього процесу, як правило, орієнтовані на включення дітей в реальну 
діяльність, умови ж забезпечують ефективність організації процесу.

Висновок. Актуальність впровадження компетентнісного підходу в 
позашкільній освіті визначена необхідністю формування компетентностей 
особистості, що забезпечують розвиток її творчих здібностей, навичок 
самовдосконалення та самореалізації. Компетентнісний підхід забезпечує 
якісно новий, системний, цілісний результат, що сприяє підвищенню 
ефективності процесу навчання, виховання, розвитку та соціалізації, їхньої 
результативності.



2. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД -  
ОСНОВА ЯКОСТІ ЗМІСТУ ОСВІТИ 

В УМОВАХДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ 
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

2.1. Загальна характеристика закладу

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості (ДонОПДЮТ) 
був заснований у 1982 році в місті Донецьку й успішно працював до 2014 року. 
У 2015 році був переміщений у місто Слов’янськ, де відновив навчально- 
методичну і виховну роботу з позашкільної освіти в Донецькій області. У 
процесі «відродження» відновлено взаємодію з 39 закладами позашкільної 
освіти художньо-естетичного напряму області.

Станом на 01.01.2020 року в закладі працюють 87 педагогів, контингент 
вихованців -  3987 дітей (візитівка закладу -  додаток1).

За своєю місією ДонОПДЮТ -  методико-координаційний та освітній 
заклад. Саме тому ставимо на меті формування соціально-педагогічної моделі 
закладу як координаційно-методичного центру позашкільної освіти художньо- 
естетичного напряму в області. Соціально-педагогічні функції системи 
позашкільної освіти Донеччини надано у додатку 2. В основу інноваційної 
моделі покладено концепцію саморозвитку особистості: вихованець сам 
ставить для себя цілі й приймає рішення. Важливою є мета соціалізації, за якої 
більшість вчаться одне в одного. Керівники гуртків максимально прагнуть 
пов’язати навчальний матеріал із реальністю.

Освітній процес у закладі будується на засадах компетентнісного підходу, 
про що свідчить життєтворча парадигма ДонОПДЮТ: навчити вчитись; 
навчити жити; навчити жити разом. Саме тому головними функціями в 
освітньому процесі закладу визначені функції компетентнісного підходу: 
операціональну (виявлення рівня знань, умінь, навичок, які визначають рівень 
компетентності), діяльнісно-технологічну (конструювання змісту освіти), 
виховну (посилення виховної складової освітнього процесу), діагностичну 
(діагностики досягнутих рівнів сформованості компетенцій).

Виховний потенціал закладу має всі можливості для залучення кожної 
дитини до активної перетворювальної діяльності, гарантує й забезпечує 
можливості практичного здійснення розвитку творчих інтересів і здібностей, 
вільний вибір виду діяльності.

Сформована компетентнісна модель освіти ДонОПДЮТ, яка дозволяє 
визначити стратегічні напрями педагогічного впливу, створення умов для 
виховання у дітей та учнівської молоді толерантності та здатності до діалогу; 
розвитку громадських якостей, національної самосвідомості, патріотизму;



реалізації форм і методів педагогічної взаємодії для формування у вихованців 
навичок і вмінь збереження здоров’я, культури організації вільного часу.

Висновки. Процес підвищення якості змісту освітнього процесу 
ДонОПДЮТ, який будується на засадах педагогіки життєтворчості, 
спрямований на формування життєвої компетентності особистості, подолання 
розриву між освітою і життям.

2.2. Організація освітнього простору на засадах компетентнісного підходу

При формуванні освітнього простору ДонОПДЮТ ми виходимо з того, 
що методологічний ландшафт сучасної цивілізації визначають нині дві 
генеральні тенденції: майбутньотворення та конструктивізація, що
позначається зближенням теоретичних і практичних аспектів діяльності, 
розкриттям процедурно-технологічних потенцій теорії та модельно- 
інформаційних здатностей практики. Перша тенденція характеризується 
посиленням процесів цілереалізації. Друга тенденція набуває вигляд 
розгортання процесів трансформації теоретичного в практичне. Такий 
концептуальний підхід до сучасної освіти визначає актуальну проблему 
сучасної педагогічної теорії, що полягає в проектуванні креативних 
педагогічних моделей різних типів з метою формування ціннісних і предметних 
компетенцій вихованців, як структури, заснованої на цінностях, знаннях, 
досвіді, набутих особистістю як у процесі навчання, так і поза ним. 
Педагогічний колектив усвідомлює, що традиційна освітня парадигма 
поступилася місцем новій, в основі якої -  формування життєвої компетентності 
дитини, що передбачає мобільність знань, гнучкість методів і критичність 
мислення, тобто здатність використовувати наявні знання та вміння на вищому 
рівні, переносити їх у різні ситуації, застосовувати практично, робити 
правильні висновки.

Компетентнісний підхід, який є визначальним в організації навчально- 
виховної діяльності закладу, спрямований на подолання розриву між освітою і 
життям, спонукав нас до створення моделей компетентісної освітньо-виховної 
діяльності, в основі яких -  особлива філософія освіти, пов'язана із запитами 
сучасного життя. Педагогічна філософія ДонОПДЮТ -  дитоноцентрична 
модель, оскільки дитина -  найвища цінність на Землі.

Ми вважаємо, що одним із шляхів оновлення змісту освітнього процесу й 
узгодження його з актуальними потребами суспільства, інтеграцією в 
міжнародний освітній простір є усвідомлення необхідності формування 
еволюційного соціального замовлення суспільства на інноваційну компетентну 
особистість, здатну до творчого перетворення в сучасних умовах. Це стане 
основою, по-перше, для формування у дитини системи неперервного навчання 
протягом усього життя, по-друге, орієнтації змісту навчальних програм на



набуття ключових компетентностей і на створення ефективних механізмів їх 
упровадження. Модель реалізації компетентнісної освіти в умовах 
ДонОПДЮТ представлено у додатку 3.

Виходячи із концептуальних положень, ми визначили основні завдання 
компетентнісно орієнтованої освіті в ДонОПДЮТ, які покликані підвищити 
якість змісту освіти:

• формування внутрішньої мотивації до навчання та індивідуального 
розвитку дитини;

• формування наукового цілісного світогляду дитини, загальнонаукової, 
загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної 
компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, 
людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами 
пізнавальної і практичної діяльності;

• формування еволюційних орієнтирів розвитку дитини;
• формування позитивного мислення дитини, активної життєвої позиції, 

вміння брати відповідальність за еволюційний розвиток і за результати 
своєї діяльності;

• створення оптимальних умов для самореалізації дитини на всіх етапах 
освітнього процесу;

• задоволення потреб і культурних запитів, пов’язаних із практичною 
діяльністю дитини, духовним життям, комунікативними інтересами; 
формування особистості відкритої до нового життєвого досвіду і здатної 
до саморегуляції і навчання протягом життя;

• збереження і зміцнення фізичного і морального здоров’я дитини;
• виховання любові до праці, забезпечення умов для життєвого і 

професійного самовизначення, формування готовності до свідомого 
вибору і оволодіння майбутньою професією;

• виховання моральної, відповідальної, культурної людини з розвиненим 
етичним, естетичним ставленням до навколишнього світу й самого себе;

• виховання національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і 
соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний 
вибір та приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих 
ситуаціях.

За напрямом діяльності ДонОПДЮТ визначені відповідні компетентності
(таблиця 1)



Таблиця 1

Напрями
позашкільної

освіти

КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПОЗАШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

Пізнавальна
компетентність

(знання)

Практична 
компетентність 

(уміння, навички)

Творча
компетентність

(творча
діяльність)

Соціальна 
компетентність 

(культура, якості 
особистості)

Дослідницько-
експериментальний

знання основних
вимог та правил
написання
науково-
дослідницьких
робіт, уміння
використовувати
категоріальний
апарат, методи
дослідження

набуття досвіду в
проведенні
практичних та
теоретичних
досліджень,
уміння
оформлювати
результати
наукових
досліджень

розвиток 
творчої 
діяльності, 
здібностей, 
нахилів та уяви

створення умов
для творчої
реалізації та
розширення
наукового
світогляду,
задоволення
потреби в
професійній
орієнтації

Науково-технічний оволодіння
знаннями у сфері
сучасної техніки та
технологій,
розширення
наукового
світогляду

формування 
практичних знань 
та навичок із 
матеріалознавства, 
науково-технічної 
творчості та 
винахідництва, 
електроніки та 
приладобудування, 
машинобудування, 
інших напрямів

розвиток творчої 
діяльності, 
здібностей, 
нахилів та уяви

розвиток
культури
науково-
пошукової
діяльності,
моральних
якостей,
громадянської
позиції

Еколого-
натуралістичний

оволодіння
знаннями про
навколишнє
середовище,
довкілля, галузі
сільського
господарства

формування
практичних умінь
та навичок
розв’язання
екологічних
проблем,
залучення до
практичної
природоохоронної
роботи та інших
напрямів

розвиток творчої 
діяльності, 
здібностей, 
нахилів та уяви

розвиток
екологічної
культури та
свідомості,
моральних
якостей,
громадянської
позиції

Г уманітарний оволодіння 
знаннями з основ 
наук соціально- 
гуманітарного 
циклу, явищ 
соціального життя

формування 
пізнавальних знань 
та навичок 
громадського й 
соціального життя, 
пізнавального 
інтересу до 
мовознавства, 
історії,
літературознавства
тощо

розвиток творчої 
діяльності, 
здібностей, 
нахилів та уяви

розвиток
загальної та
мовленнєвої
культур,
моральних
якостей,
громадянської
позиції



Визначення компетентностей дозволило згрупувати їх як вектор виміру 
та запитів сучасного життя (додаток 4).

Ми поступово відійшли від традиційної системи освіти, яка формувала 
знаннєвий підхід до навчання. Компетентнісний підхід дозволяє перемістити 
акцент з процесу накопичення знань, умінь і навичок у площину формування й 
розвитку здатності практично діяти й творчо застосовувати набуті знання і 
досвід у різних життєвих ситуаціях.

Виходячи з такого підходу, у структурі освітнього процесу ДонОПДЮТ 
посилилась роль і значення освоєння різноманітних способів діяльності, 
створення основ для активної соціальної дії. Це дає нам підстави спрямовувати 
зусилля на таких основних групах компетентностей дитини, яких потребує 
сучасний вимір життя і які є базовими для формування ключових і предметних 
компетентностей. Цю структуру надано у додатку 5.

Отже, освітній процес у ДонОПДЮТ спрямований на побудову у 
свідомості дитини алгоритму причинної системи розвитку, оскільки 
життєдіяльність людини визначається об’єктивними вимогами суспільства, 
соціального середовища. Ці вимоги соціуму в процесі становлення дитини 
перетворюються на її особистий життєвий проект (внутрішній план дій), 
усвідомлюються як життєва необхідність. Такий підхід дає нам можливість 
створити модель компетентного життєвого простору дитини (додаток 6).

Ми спрямували освітню діяльність закладу на те, щоб у відповідності з 
моделлю компетентного життєвого простору навчити дітей проектувати і 
формувати модель життєдіяльності, модель успішної людини. Така позиція 
ставить перед педагогами-керівниками гуртків конкретно визначену мету -  
навчити дитину:

бути: гнучкою, мобільною, вміти інтегруватись в динамічне суспільство; 
здатною до самостійного й відповідального життєвого вибору; здатною 
формувати активну громадянську позицію, оволодіти цінностями та 
принципами демократичного суспільства; готовою презентувати свої 
досягнення на різних рівнях і у різних сферах;

вміти: самостійно й критично мислити, бачити та формувати проблеми, 
використовувати знання як інструмент їхнього розв’язання; застосовувати 
інформацію для власного самовдосконалення; приймати нестандартні рішення 
й відповідати за них; виходити з будь-яких конфліктних ситуацій та уникати їх; 
працювати у команді; самостійно розвивати особисту моральність, інтелект, 
культурний рівень; формувати відповідні екологічні пріоритети, ощадливу 
споживчу культуру;

володіти: комунікативною культурою; навичками медіаграмотності; 
навичками бережливого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших як 
найвищої цінності, усвідомлювати залежність стану здоров’я від стану 
довкілля; навичками самовдосконалення та самореалізації.

Організація освітнього простору ДонОПДЮТ спонукала до визначення 
шляхів освоєння компетентнісно зорієнтованої педагогіки, забезпечити 
дотримання прав дитини, осучаснення комплексу на методичному,



матеріально-технічному рівнях. Мета діяльності якого спрямована на 
формування у дитини до постійного і різнобічного самовдосконалення.

Формування компетентнісної особистості ґрунтується на певній 
Стратегії дій. Пріоритетні стратегічні напрямки в ДонОПДЮТ визначені 
у таблиці 2.

Таблиця 2

№ Стратегічний
напрямок

Діяльнісний аспект

1 Стійка потреба в 
знаннях, в 
оволодінні новими 
засобами 
діяльності, в 
саморозвитку

Виконання різноманітних завдань творчого 
характеру, пошук неординарних рішень при 
розгляданні різних проблем; досягнення 
успіху у нових ситуаціях

2 Здатність
приймати рішення

Самостійне прийняття рішень у значних 
ситуаціях, здатність швидко приймати 
рішення; організація діяльністю груп людей

3 Навчання 
протягом життя

Вміння працювати з різними джерелами 
інформації, сформованість системи загальних, 
спеціальних, освітніх, комунікативних 
навичок

4 Система мислення Розвиток усіх компонентів мислення (аналіз, 
синтез,
порівняння,узагальнення,систематизація,
кваліфікація,
абстрагування, конкретизація);вміння мислит 
и самостійно, критично, гнучко, оригінально.

5 Визначення цілей Вміння ставити перед собою реальні цілі , 
підпорядковувати їм свою діяльність.

6 Творча
самореалізація

Здатність впродовж життя розвивати свої 
творчі вміння самостійно утворювати образи, 
фантазувати; вміння пропонувати декілька 
підходів до розв’язування завдань; 
розгляд проблем з різних ракурсах; 
використання асоціацій



Реалізуються ці стратегічні напрямки через модель компетентнісного 
супроводу дитини в освітньому просторі ДонОПДЮТ (додаток 7).

Розроблена стратегія компетентнісної освіти в ДонОПДЮТ, яка базується 
на європейському векторі розвитку освіти, сучасній парадигмі розвитку освіти 
в Україні, Концепції комплексної освіти ДонОПДЮТ, а також системи роботи з 
реалізації даної Концепції дає підстави створити узагальнену модель 
компетентного випускника ДонОПДЮТ (додаток 8).

Висновки. Організація освітнього простору ДонОПДЮТ заснована на 
засадах компетентнісно зорієнтованої педагогіки, про що свідчать Концепції 
компетентісної освітньо-виховної діяльності, структура освітнього процесу 
закладу, стратегія дій закладу, модель підготовки компетентного випускника, 
модель компетентного життєвого простору дитини.

2.3. Науково-методичний супровід розвитку професійних компетентностей 
педагогів

У педагогічну галузь дефініція «науково-методичний супровід» введена 
Національною доктриною розвитку освіти в Україні. Термін «супровід» 
підкреслює невтручання одного суб’єкта в діяльність іншого, поки вони не 
відчують потребу у взаємодії.

Цінність науково-методичного супроводу полягає у тому, що він виконує 
низку функцій:

• інформаційну, що сприяє наданню педагогам необхідної інформації з 
конкретних питань;

• навчальну, орієнтовану на поглиблення знань і розвиток навичок 
педагога;

• діагностичну, спрямовану на виявлення проблемних моментів у 
діяльності педагога;

• консультаційну, яка передбачає надання допомоги педагогу щодо 
конкретної проблеми шляхом вказівки на можливі способи її вирішення 
або актуалізацію
додаткових здібностей педагога;

• корекційну, спрямовану на зміну педагогом моделі практичної діяльності, 
яку він реалізує, та на виправлення помилок.
Загальну структуру науково-методичної роботи закладу відображає 

методичний кластер Донецького обласного палацу дитячої та юнацької 
творчості» (додаток 9). Методична служба діє одночасно з традиційними 
методичними об’єднаннями керівників гуртків за напрямами і здійснює 
функцію науково-методичного координування інноваційної діяльності закладу 
на основі гнучкості, інтегрованості, системності. Відповідно до методичного 
кластера, методична робота передбачає чітку взаємодію на всіх етапах 
реалізації науково-методичної проблеми закладу шляхом введення інноваційної 
складової.



Педагог є носієм нових освітніх і суспільних змін. Саме через це 
необхідним є приведення професійного рівня педагогів (у нашому випадку 
керівників гуртків) у відповідність до вимог сьогодення, до індивідуально- 
особистісних та виробничих потреб з максимальним врахуванням власних 
можливостей і потреб педагогів, їхніх здібностей, формування потреби і 
здатності особистості до самовдосконалення.

Ураховуючи різні наукові позиції щодо сутності та структури феномена 
професійної компетентності керівників гуртків закладів позашкільної освіти, 
ми розглядаємо їх як інтегроване утворення, яке поєднує в собі систему знань, 
умінь, професійних та індивідуальних властивостей щодо здійснення завдань 
позашкільної освіти, що набули особистісного змісту в педагогічній свідомості 
керівника гуртка та стали спонукальними мотивами його професійної 
діяльності.

В організації науково-методичної роботи щодо запровадження 
компетентнісного підходу до організації освітнього процесу спираємось на 
певні критерії (методологічно-змістовний, діяльнісний, рефлексивний) та 
показники (нормативно-правова, методологічна, інформаційна, комунікативна, 
дидактична, психоло-педагогічна, дослідницько-аналітична компетентності) та 
рівні розвитку професійної компетентності керівників гуртків (низький, 
середній, достатній та високий).

Також виходимо з того, що професійна компетентність педагога- 
позашкільника формується через систему відповідних компетенцій: когнітивно- 
технологічної, методичної, комунікативної, соціальної, психолого-педагогічної, 
проектно-рефлексивної, аутопсихологічної, інформаційно-технологічної, 
управлінської, полікультурної, валеологічної, загальнокультурної.

Науково-методична робота ДонОПДЮТ ґрунтується на андрагогічних 
засадах. В основу покладена розроблена науковцем Д. Колбом циклічна модель 
процесу навчання дорослих і засвоєння людиною нової інформації. Навчання 
складається з етапів «виконання» та «мислення». Навчання відбувається за 
одним з чотирьох засобів: через досвід; через спостереження та рефлексію; за 
допомогою абстрактної концептуалізації; шляхом активного 
експериментування. Цикл роботи представлений у такому вигляді: отримання 
безпосереднього досвіду; спостереження під час навчання, осмислення; 
теоретичні знання, узагальнення; експериментальна перевірка нових знань на 
практиці.

Організацізуючи науково-методичну роботу, враховуємо три основні 
характеристики, що забезпечують андрагогізацію змісту, форм та методів 
навчання під час розвитку професійної компетентності педагогів ДонОПДЮТ.

По-перше, це проблемність змісту навчання, яка полягає, передусім, у 
тому, щоб навчити педагога бачити, визначати, розглядати та ставити 
проблеми, а також набувати навички розгляду проблем, їх розв'язання.

По-друге, це ситуативність змісту навчання, яка означає його 
конкретність, залежність від певних умов, обставин професійної діяльності, що 
вимагають оригінального рішення, індивідуального підходу тощо.



По-третє, це діалогічність змісту навчання, що активізує й сприяє 
розвитку всіх без винятку особистісних функцій, забезпечує переведення 
стороннього досвіду (знань, умінь) у власне надбання педагога, визначає 
характер взаємин у процесі навчання й активізує слухача в ньому.

Концептуально розвиток професійної компетентності базується на 
формуванні у керівників гуртків відповідних цінностей, знань, умінь та 
навичок, їх практичного застосування. Тому зміст, технології, організація 
науково-методичної роботи у ДонОПДЮТ є структурними складовими 
стандарту компетентності. Визначені загальні складові професійної 
компетентності особистості: концептуальна, нормативно-правова, змістовна, 
організаційно-технологічна, діагностична. Концептуальна складова відображає 
мету, основні напрями діяльності працівника, принципи, структуру та зміст 
компетентності; нормативно-правова -  законодавчі засади діяльності педагога 
відповідно до посади, правову основу повноважень та обов’язків; змістовна -  
науково обґрунтовану, систематизовану сукупність теоретичних знань, умінь та 
навичок практичного застосування знань, ставлення, що забезпечують 
ефективну роботу педагога; організаційно-технологічна -  засоби організації 
освітнього процесу, його види, форми, методи; результативна складова 
спрямована на визначення рівня професійної компетентності.

Враховуючи особливу важливість результативної складової розроблена 
характеристика рівнів розвитку професійної компетентності керівників 
гуртків ДонОПДЮТ (додаток 10).

Виходячи з вище зазначеного створено Модель розвитку професійної 
компетентності керівників гуртків ДонОПДЮТ (додаток 11). Модель 
складається з чотирьох блоків: концептуальний, що спирається на науково- 
методологічне підґрунтя, нормативно-правове забезпечення та враховує 
особливості позашкільної освіти, визначає мету, завдання підвищення 
кваліфікації керівників гуртків; змістовний, у якому визначено основний зміст 
та умови підвищення кваліфікації керівників гуртків, процесуальний, що 
вміщує опис технологічного процесу підвищення кваліфікації, та 
результативний, який передбачає очікувані якості та компетентності керівника 
гуртка.

З метою цілеспрямованого, системного впровадження Моделі, 
розроблено організаційно-педагогічні умови реалізації моделі розвитку 
професійної компетентності керівників гуртків ДонОПДЮТ (додаток 12).

Модель розвитку професійної компетентності керівників гуртків 
ДонОПДЮТ стала основою для створення Професійного стандарту керівника 
гуртка ДонОПДЮТ (додаток 13), який визначає особисті компетенції та 
компетентності педагога, комунікативну, інформаційні компетентності, вимоги 
до володіння технологією цілісного педагогічного процесу, психологічну 
складову стандарту.

Висновки. Науково-методичний супровід компетентнісного 
педагогічного процесу в ДонОПДЮТ передбачає оволодіння новими 
пріоритетними напрямами, функціями, орієнтирами, технологіями 
забезпечення якості змісту освіти. Першочерговим завданням при цьому є зміна



способу мислення педагогів, перебудова їх професійних установок та розвиток 
професійної компетентності.

2.4. Результативність як показник підвищення якості змісту освіти в 
умовах компетентнісного підходу

Використання компетентної моделі спонукало до принципової зміни в 
організації освітнього процесу ДонОПДЮТ, в управлінні ним, в діяльності 
педагогів і керівників гуртків, в способах оцінювання освітніх результатів 
вихованців. Адже вихованець повинен бути порядною людиною, гідним 
громадянином, який житиме і працюватиме на користь суспільству, родині, 
собі.

Основний наголос у конструюванні й побудові навчально-виховного 
змісту в умовах ДонОПДЮТ робиться саме на формуванні надзвичайно 
важливої компетентності -  знань, умінь і практичних навичок творчого 
мислення, творчого вирішення поставлених завдань та самостійного творчого 
зростання. Саме ця компетентність є найважливішою характеристикою 
діяльності зростаючої особистості у закладах позашкільної освіти, оскільки 
саме тут ці процеси набувають значної позитивної динаміки і є суттєвою 
характеристикою якості освітнього процесу. Сутність останньої становить 
комплекс уже сформованих знань, відповідних умінь і практичних навичок з їх 
застосування особистістю в освітньому процесі закладу позашкільної освіти. 
Орієнтовними для педагогічного колективу ДонОПДЮТ визначені:

• уміння розвивати власні здібності та набувати досвіду творчого мислення і 
діяльності, формувати й застосовувати навички критичного мислення, 
приймати рішення й на їх основі розробляти ефективні моделі власної 
життєдіяльності в учнівсько-педагогічному колективі ДонОПДЮТ та діяти 
відповідно до них; уміння оцінювати, використовувати навички й постійно 
удосконалювати власні стратегії розв’язання поставлених як самостійно, так і 
педагогом навчально-розвивальних і практичних завдань;

• уміння, практичні навички ефективно застосувати різний інструментарій 
відповідно до потреб теоретичного аналізу досліджуваних феноменів 
(соціокультурних, соціоприродних, соціально-психологічних тощо);

• практичні навички систематично розвивати здатності ідентифікувати 
(розпізнати й характеризувати об’єкти, явища й події навколишньої дійсності), 
уміння розробляти гіпотези й перевіряти їхню достовірність у процесі 
навчально-пошукової, навчально-пізнавальної, дослідницької і 
конструкторської діяльності та суспільно корисної, масової чи 
природоохоронної роботи і на цій основі вибудовувати адекватні власному 
індивідуальному (інтелектуальному, духовному і фізичному) розвитку моделі 
(алгоритми) індивідуальної творчої діяльності.

Про результативність опанування технології компетентнісного підходу 
свідчить порівняльний аналіз рівнів сформованості професійних педагогічних 
компетентностей керівників гуртків (мал.1).



Змістовна, процесуальна складові компетентнісного підходу в освітньому 
просторі ДонОПДЮТ спрямовані на досягнення нового цілісного освітнього 
результату, який віддзеркалює підсумок одночасного засвоєння змісту освіти й 
розвитку особистості, що опанувала значущий для неї зміст. В умовах 
компетентнісного підходу акцентуємо увагу на результаті навчання; при цьому 
як результат розглядаємо не сукупність засвоєної інформації, а здатність 
людини діяти в різних проблемних ситуаціях, застосовувати досвід успішної 
діяльності в певній сфері.

Про певну ефективність впровадження компетентнісного підходу у 
закладі свідчать порівняння результативності участі гуртківців у конкурсах 
різних рівнів за останні три роки з метою виявлення сформованості базових 
компетентностей (малюнки 2, 3, 4, 5).

Мал.1

Рівень сформованості професійної педагогічної компетентності 
керівників гуртків
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Мал.2

Мал.3



Мал.4

Мал. 5



Висновок. Отже, освітній простір Донецького обласного палацу дитячої 
та юнацької творчості, зорієнтований на компетентнісну модель, збільшує її 
результативний компонент, визначає переміщення акценту з накопичення 
обсягу знань на цілеспрямований розвиток життєтворчих компетентностей як 
інтегрованої якості особистості.



ВИСНОВКИ

У ході виконання роботи досліджено теоретичні та практичні аспекти 
компетентнісного підходу як основи якості змісту освіти.

У теоретичній частині з’ясовано сутність компетентності як
педагогічного явища, визначені переваги компетентнісного підходу, які 
полягають у тому, що він дає змогу поєднати набуті знання і вміння з їх 
практичним застосуванням, передбачає конструювання якісно нового змісту 
освіти.

У практичній частині розкрито стратегію, тактику, механізм та 
технологію компетентнісно орієнтованого змісту освіти в умовах Донецького 
обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

ДонОПДЮТ як переміщений заклад обрав стратегію створення 
модернізованого соціально-виховного середовища як системного явища, в 
основу якого покладено технологію моделювання, що дозволяє цілеспрямовано 
та комплексно впливати на якість освіти.

Компетентнісний підхід, на основі якого працює ДонОПДЮТ,
спрямований на подолання розриву між освітою і життям, спонукав нас до 
створення Концепції компетентнісної освітньої діяльності, відповідної
структури освітнього процесу закладу, стратегії дій закладу щодо
впровадження компетентнісного підходу, моделі підготовки компетентного 
випускника, моделі компетентного життєвого простору дитини, в основі яких 
особлива філософія освіти, пов’язана із питаннями сучасного життя. В основі 
нашої педагогічної філософії лежить дитиноцентрична модель, оскільки дитина
-  найвища цінність на Землі.

З метою науково-методичного супроводу впровадження 
компетентнісного підходу, сформували модель розвитку професійної 
компетентності керівників гуртків ДонОПДЮТ, характеристику рівнів 
розвитку професійної компетентності керівників гуртків ДонОПДЮТ,
організаційно-педагогічні умови реалізації моделі розвитку професійної 
компетентності керівників гуртків ДонОПДЮТ, які стали основою для 
створення професійного стандарту керівника гуртка ДонОПДЮТ.

Основний наголос у конструюванні й побудові освітнього простору 
ДонОПДЮТ робимо на формуванні надзвичайно важливої компетентності -  
знань, умінь і практичних навичок творчого мислення, творчого вирішення 
поставлених завдань та самостійного творчого зростання. Саме ця 
компетентність є найважливішою характеристикою діяльності зростаючої 
особистості у закладах позашкільної освіти, оскільки саме тут ці процеси 
набувають значної позитивної динаміки і є суттєвою характеристикою якості 
освітнього процесу. Наведений порівняльний аналіз участі вихованців гуртків у 
конкурсах різних рівнів свідчить про результативність компетентнісного 
підходу в освітньому просторі ДонОПДЮТ.
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ДОДАТКИ
Додаток 1

Герб Донецької 
області

Донецький обласний палац дитячої та юнацької творчості був заснований у 1982 
році у місті Донецьк та успішно працював до 2014 року.

В 2015 році Палац був переміщений в місто Слов’янськ, де відновив навчально- 
методичну і виховну роботу з позашкільної освіти в Донецькій області.

Сьогодні ОПДЮТ є методико-координаційним центром для 39 закладів 
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму області.

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПДЮТ

■ науково-технічний

■ туристсько-краєзнавчий
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■ оздоровчий

н еколого-нагуралістичний
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Додаток 2

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ 

СИСТЕМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДОНЕЧЧИНИ

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА -  комплекс соціально-педагогічних
умов

для творчого розвитку дітей та учнівської молоді, організації 
змістовного дозвілля за інтересами, адаптації та соціалізації

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ
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Модель компетентісного супроводу дитини в освітньому процесі ДонОПДЮТ 
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М етодичний кластер Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості
Науково-методична проблема



Характеристика рівнів розвитку професійної компетентності керівників
гуртків ДонОПДЮТ

Рівні Показники

1 2

Н
из

ьк
ий

- керівник гуртка має несистемні знання з нормативно-правової 
бази,яка регламентує організацію навчально-виховного процесу в 
позашкільному навчальному закладі державної освітньої політики в 
галузі позашкільної освіти;

- не має конкретної методології діяльності гуртків;

- скептично,інколи негативно ставиться до нового;

- не вважає за необхідне використовувати інформаційно- 
комунікативні технології й наочність на заняттях гуртка;

- не демонструє ефективні стратегії спілкування;

- не вміє обирати ефективні норми і методи роботи гуртків 
,самостійно здійснювати аналіз і самоаналіз занять,власної 
педагогічної діяльності;

- не проводить дослідницької роботи).

С
ер

ед
ні

й

- виявляє слабкий інтерес до державної освітньої політики в галузі 
позашкільної освіти ;

- спирається в діяльності гуртків на конкретний методологічний 
підхід;

- епізодично використовує інформаційно-комунікативні технології 
та наочність відповідно до мети,теми заняття;

- комунікативні навички розвинені недостатньо;

- не завжди правильного організовує процес навчання ;

- здійснює частковий аналіз і самоаналіз занять і власної 
педагогічної діяльності за поданим алгоритмом;

- епізодично займається дослідницькою роботою.



Д
ос

та
тн

ій
- виявляє інтерес та самостійно інтерпретує державні освітні 
документи з питань позашкільної освіти ;

- уміє вибудовувати методологію діяльності гуртків позашкільних 
закладів освіти;

- використовує інформаційно-комунікативні технології за 
необхідністю ;

- володіє навичками спілкування з колегами і дітьми ;

- уміє обирати форми і методи навчальної діяльності;

- здійснює аналіз та самоаналіз занять і власної педагогічної 
діяльності ;

- володіє навичками узагальнення власного педагогічного досвіду 
та проведення дослідно-аналітичної роботи.

В
ис

ок
ий

- має концептуальні знання з питань державної освітньої політики в 
царині позашкільної освіти ;

- чітко виокремлює методологічні підходи в організації діяльності 
гуртка;

- вільно володіє сучасними інформаційно-комунікативними 
технологіями;

- уміє спілкуватися з колегами і дітьми ,володіє комунікативними 
навичками ;

- правильно застосовує необхідні методи навчання,пропонує 
інноваційні форми організації змістовного дозвілля дітей різного 
віку;

- постійно здійснює самоаналіз занять і власної педагогічної 
діяльності;

- ініціює оригінальні дослідницько-інноваційні проекти та 
проводить власні теоретичні та практичні дослідження .





Організаційно-педагогічні умови реалізації моделі розвитку 
професійної компетентності керівників гуртків ДонОПДЮТ

Умови Мета Зміст

Зо
вн

іш
ні

 у
м

ов
и

Науково-
методичні

розвиток професійної 
компетентності

відпрацювання технологічних 
характеристик заняття; участь у 
роботі методичних об’єднань; 
проведення експериментально- 
дослідної роботи;створення 
мережевої взаємодії 
з іншими учасниками 
навчально-виховного процесу

Культуроло
гічні

естетизація освітнього 
простору гуртківців

збереження і відтворення 
гуманістичних традицій в 
позашкільній освіті; розвиток 
національної самосвідомості 
слухачів у змісті програм 
позашкільної освіти; 
формування світоглядної 
позиції

Соціальні розвиток соціальної 
активності та ініціативи

здійснення профорієнтаційної 
роботи; забезпечення співпраці 
з батьками гуртківців; 
здійснення педагогічного 
партнерства; формування та 
розвиток позитивного іміджу 
педагога

Аналітично-
діагностичні

розвиток умінь 
здійснювати аналіз, 
самоаналіз та 
взаємооцінку

вивчення результативності 
педагогічної діяльності; 
проведення моніторингових 
процедур; діагностика 
професійних потреб педагога; 
прогнозування та моделювання 
педагогічної діяльності; 
експертиза інноваційних 
процесів

Інформаційні розвиток умінь щодо 
роботи
з інформацією.

розвиток умінь сприймати та 
обробляти інформацію; 
здатність будувати різні види 
висловлювань; навички 
підготовки різних видів 
висловлювань

Організаційн
і

забезпечення
організаційно-методичного 
супроводу підвищення 
кваліфікації

створення оптимального 
психологічного клімату; 
розробка програм, навчально- 
тематичних планів, розкладу



занять; складання плану- 
графіку курсів підвищення 
кваліфікації;

Вн
ут

рі
ш

ні
 у

м
ов

и

Самоосвіта самостійне набуття знань робота над науково- 
методичною проблемою; 
самостійне опанування змісту, 
мети, завдань позашкільної 
освіти; розвиток уміння 
працювати
з літературою; володіння ІКТ

Ціннісні розвиток ціннісних 
орієнтацій

опанування суті моральних 
цінностей; розвиток здатності 
й готовності до 
самовдосконалення; 
функціонування сенсорно- 
перцептивної організації 
особистості педагога

Мотиваційні розвиток внутрішньої 
потреби до 
самовдосконалення

визначення сенсу педагогічної 
професії; рівень самореалізації

Комунікатив
ні

забезпечення діалогізму як 
основної форми 
міжособистісного 
спілкування педагога

створення умов для обміну 
досвідом; забезпечення 
оптимальних стосунків між 
усіма учасниками освітнього 
процесу; удосконалення знань 
рідної мови; володіння 
культурою мовлення

Діяльнісні вироблення 
індивідуального стилю 

педагогічної 
діяльності.

розробка програм, планів, 
сценаріїв; проведення занять, 
масових заходів; упровадження 
інноваційних педагогічних 
технологій; здійснення 
видавничої діяльності.



ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 
ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ 
ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ

Професійний стандарт - система вимог до якостей (компетентностей) 
суб’єкта діяльності, які в своїй цілісності визначають можливість займання 
конкретної посади та визначають успіх в діяльності.

Компетентність -  новоутворення суб’єкта діяльності, що формується в 
процесі професійної підготовки, являє собою системний прояв знань, умінь, 
здібностей та особистісних якостей, які дозволяють успішно вирішувати 
функціональні завдання, що складають сутність професійної діяльності.

Компетенції -  опредмечені в діяльності компетентності працівника; коло 
питань, в яких він добре орієнтований, коло повноважень, прав.

Компетенції відносяться до діяльності, компетентність характеризує 
суб’єкта діяльності. Компетентність не протистоїть знанням, умінням, 
здібностям та особистісним якостям.

Сучасна Україна, переживаючи величезні зрушення у всіх сферах життя, 
потребує реформування, модернізації та професіоналізації освіти. В цьому 
контексті перехід на нові стандарти освіти є викликом сьогодення. Зрозуміло, 
що позашкільна освіта не може залишатися осторонь, вона має підтримати цей 
процес, а також докласти максимум зусиль для його реалізації. Без сумніву, це 
важливий і відповідальний етап в роботі закладу позашкільної освіти.

Одним з пріоритетних напрямів розвитку позашкільних установ і 
необхідною умовою ефективності освітнього процесу є забезпечення готовності 
педагогів до переходу на нові стандарти.

Професійний стандарт педагога закладу позашкільної освіти, як система 
вимог до якостей (компетентностей) суб’єкта діяльності, які в своїй цілісності 
визначають можливість займання конкретної посади та визначають успіх в 
діяльності, має передбачати як особистісні якості педагога закладу 
позашкільної освіти, так і постановку цілей і завдань педагогічної діяльності, 
мотивацію навчально-виховної діяльності у творчих учнівських об‘єднаннях, 
програмно-методичне забезпечення тощо. До того ж, педагог -  позашкільник 
мусить володіти інформаційною компетентністю.

Обов‘язково слід враховувати надзвичайно важливу за своєю суттю 
особливість позашкільної освіти, яка полягає в тому, що для дітей в закладах 
позашкільної освіти забезпечується можливість добровільного, 
цілеспрямованого використання вільного часу з тим, щоб вони отримали змогу 
для більш повного розвитку своїх потенційних можливостей, чому сприяє 
варіативність освітніх видів діяльності, навчальних і розвиваючих програм.

Позашкільний заклад освіти обов‘язково утримує в полі зору окремі 
індивідуальні особливості дитини не відходячи від основного курсу на цілісний 
особистісний розвиток дітей та учнівської молоді.

Позашкільна освіта формує підґрунтя для соціальної орієнтації та 
адаптації учнівської молоді, забезпечує формування усвідомленого вибору 
майбутньої професії та задоволення широких пізнавальних потреб при наданні



кожному свободи вибору, створює умови для становлення і розвитку творчої 
особистості із сформованою системою соціально-значущих цінностей, здатної 
до постійного самовдосконалення. Отже, професійна діяльність педагога 
закладу позашкільного освіти є:

• за змістом - перетворююча, націлена на якісну зміну рівня знань 
учнівської молоді, особистість вихованців в цілому і самого педагога в 
тому числі;

• за формою -  комунікативна, базується на спілкуванні як 
безпосередньому, так і опосередкованому;

• за структурою - ціннісно-орієнтаційна, зорієнтована на формування 
системи цінностей педагога і перенесення її на дітей та учнівську молодь. 
Запровадження професійного стандарту педагога закладу позашкільної

освіти передбачає врахування особистих компетенцій педагога, володіння 
технологією цілісного педагогічного процесу, мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності у вихованців, інформаційної компетентності, розробки програм 
педагогічної діяльності та готовності до прийняття педагогічних рішень тощо.

Особисті компетенції та компетентності педагога
-  закладу позашкільної освіти:

-  Бачення реальних та потенційних можливостей вихованців (прогностична 
складова), що відображається вмінням оцінити реальні та передбачити 
потенційні можливості учнівської молоді та визначити оптимальні шляхи і 
методи для забезпечення реалізації успішної діяльності вихованців (уміння 
створювати необхідні умови для науково-пізнавальної діяльності учнівської 
молоді, гармонійного виховання та розвитку, змістовного відпочинку і дозвілля 
дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя; уміння 
позитивно стимулювати навчальну активність вихованців; уміння розробляти 
індивідуально-орієнтовані освітні проекти).

-  Відчуття внутрішнього світу вихованців (перцептивна складова), що 
відображається умінням проникати у внутрішній світ вихованця, 
психологічною спостережливістю, яка пов'язана з глибоким розумінням 
особистості вихованця, його тимчасових психічних станів (за «дрібницями» 
бачити зміни у внутрішньому стані дитини; будувати індивідуалізовану 
освітню програму та уміння показати особистісне розуміння навчання з 
врахуванням індивідуальних характеристик внутрішнього світу вихованців).

-  Організаторська складова, що відображає уміння організовувати дитячий 
колектив, об'єднувати його, надихати на вирішення важливих задач і, разом з 
тим, правильно організовувати свою власну роботу; умінням правильно 
розподіляти роботу, вкладатися у визначені терміни.

-  Комунікативна складова, що відображається здібностями до спілкування 
з дітьми, вміннями знаходження правильних підходів до дітей та учнівської 
молоді, встановлення педагогічнодоцільних взаємовідносин, педагогічною 
тактовністю.



-  Загальнокультурна складова та толерантність, відображається успішністю 
педагогічного спілкування та ґрунтується на рівноправному партнерстві, 
взаємоготовності до порозуміння і взаємоповаги у процесі навчання, 
спілкування та діяльності, морально-етичній взаємодії (педагог впевнений, 
відкритий, недирективний, доброзичливий - у ставленні до учнівської молоді 
виступає в ролі наставника, а у ставленні до колег -  у ролі порадника).

-  Психологічна і професійна стійкість; відображається педагогічним 
виявом емоційно-вольової сфери, виразністю і прозорістю почуттів, 
“сердечністю розуму”, емоційністю та стресостійкістю, педагогічним 
оптимізмом тощо.

Володіння педагогом 
технологією цілісного педагогічного процесу передбачає:

-  Ефективне цілепокладання в освітньому процесі, реалізацію «суб’єкт- 
суб‘єктного» підходу (вихованець ставиться в позицію суб’єкта діяльності), 
втілення в життя основних позицій формування творчої особистості. 
Відображається знанням освітніх стандартів та програм; системним баченням 
педагогічного процесу та володінням педагогічними засобами в тому числі 
формами і методами практичного навчання: польова практика, лабораторний 
експеримент тощо; володінням методами організації екскурсій, походів, 
експедицій та методами музейної педагогіки, використанням їх для розширення 
світогляду учнівської молоді.

-  Забезпечення цілісного особистісного розвитку дітей та учнівської 
молоді. Відображається умінням визначати та розвивати інтелектуальні, 
креативні (творчі), емоційно-вольові, психо-фізіологічні, духовні здібності 
індивіда, сприяти успішній самореалізації особистості в соціумі.

-  Забезпечення відповідності педагогічних цілей і завдань віковим та 
індивідуальним особливостям учнівської молоді. Відображається знанням 
вікових особливостей вихованців та методик освітнього процесу відповідно до 
вікових та індивідуальних особливостей. Володіння методиками роботи з 
обдарованою молоддю . в тому числі, пошуку і підтримки талантів.

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності у вихованців:
Володіння педагогом закладу позашкільної освіти стимулювально- 

мотиваційним компонентом навчальної діяльності, що відображається у вмінні 
формування у учнівської молоді істинних мотивів навчально-пізнавальних дій 
та спрямуванні мотивації пізнання на формування професійної мотивації, 
забезпеченні позитивної мотивації навчальної діяльності та мотивації 
досягнень.

Інформаційна компетентність:
-  Глибоке знання педагогом програми творчого об‘єднання і профільного 

предмету та поєднання теоретичних знань з баченням їх практичного 
застосування, що є передумовою становлення особистісної значущості



вихованця. Відображається як знанням ґенези формування предметного знання, 
так і застосуванням знань для пояснення соціальних і природних явищ; 
володінням методами (оптимальними) вирішення різних завдань в тому числі 
завдань олімпіад та конкурсів.

-  Чітка орієнтація в методах викладання, що відображається знанням 
нормативних методів і методик, сучасних досягнень в цьому аспекті та 
використанням їх у педагогічній діяльності.

-  Знання суб‘єктивних умов діяльності (знання вихованців і учнівських
-  колективів). Відображається володінням загальними методами 

діагностики індивідуальних особливостей учнівської молоді, використанням 
знань з психології в організації навчального процесу та розробкою 
індивідуальних

-  проектів на основі індивідуальних характеристик вихованців.
-  Самостійний пошук інформації, що забезпечує безперервне оновлення
-  знань та умінь і, таким чином, постійне професійне зростання і творчий 

підхід до педагогічної діяльності. Відображається вмінням користуватися 
різними інформаційними джерелами та інформаційно-пошуковими 
технологіями.

-  Використання ІКТ, що відображається вільним володінням ПК та 
навиками комп’ютерного пошуку та обробки інформації.

Розробка програм 
педагогічної діяльності та прийняття педагогічних рішень:

-  Володіння навичками створення методичних розробок (навчальні 
посібники; методичні посібники; навчально-методичні посібники тощо), 
підтверджує знання освітніх стандартів і типових програм; обізнаність і 
поінформованість відповідно профілю та відображається обґрунтованістю 
програм, що використовуються в освітньому процесі та наявністю персонально 
розроблених освітніх програм та методичних розробок.

-  Володіння умінням приймати рішення в різних педагогічних ситуаціях, 
що відображається розвинутістю педагогічного мислення, вмінням 
застосовувати при вирішенні проблем як стандартних рішень, так і творчих або 
інтуїтивних. Професійний стандарт педагога в системі позашкільної освіти має:

• стати підґрунтям для захисту педагога від виконання невластивих 
функцій, що відволікають його від виконання прямих обов’язків;

• спонукати до пошуку нестандартних рішень, забезпечувати право на 
творчий, креативний підхід педагога до освітнього процесу;

• сприяти подоланню технократичного підходу при оцінюванні праці 
педагога;

• забезпечувати координоване зростання свободи і відповідальності 
педагога за результати праці;

• мотивувати педагога до постійного підвищення кваліфікації.



Психологічна складова 
стандарту педагога закладу позашкільної освіти:

-  Своєрідність і відмінність позашкільної освіти полягає в «добровільному, 
цілеспрямованому використанні дітьми вільного часу для повного розвитку 
своїх потенційних можливостей, у варіативності освітніх видів діяльності, 
навчальних і розвиваючих програм. Основою його є опора не на окремі 
індивідуальні особливості дитини, а на цілісний особистістний розвиток».

-  Залучення дитини до вивчення основ знань з різних областей діяльності 
суспільства сприяє його соціальній орієнтації та адаптації, формуванню 
усвідомленого вибору майбутньої професії, задоволенню широких 
пізнавальних потреб. Одночасно, надаючи кожній дитині свободу вибору сфери 
та спеціалізації діяльності і педагога, позашкільна освіта створює умови для 
становлення і розвитку творчої особистості, яка має сформовану систему 
соціально-значущих цінностей, здатної до постійного самовдосконалення.

-  Педагог позашкільної освіти - це «педагогічний працівник, до завдань
-  якого входить керівництво різноманітною творчою діяльністю 

вихованців, комплектування складу гуртків, навчальних груп, секцій, клубних 
об'єднань тощо.

-  Діяльність педагогів позашкільної освіти спрямованя як на розвиток 
пізнавальної мотивації дітей, так і на рішення освітніх завдань, що 
безпосередньо відповідають життєвим потребам дітей, що дозволить у 
майбутньому прогнозувати можливості застосування у різних життєвих 
ситуаціях знань і навичок, отриманих в системі позашкільної освіти.

-  Під готовністю до роботи в закладі позашкільної освіти розуміється 
сукупність якостей педагога, що визначають його спрямованість на розвиток як 
власної педагогічної діяльності, так і діяльності всього колективу, а також його 
здатності виявляти актуальні проблеми освітньої та пізнавальної роботи дітей 
та учнівської молоді, знаходити і реалізовувати ефективні способи їх 
вирішення.

-  Перший компонент готовності педагога до роботи в позашкільному 
закладі -  наявність мотиву включення в цю діяльність.

-  Другий компонент -  комплекс знань про сучасні вимоги до результатів 
позашкільної освіти, інноваційні моделі і технології освіти.

-  Третій -  сукупність знань і способів вирішення освітніх завдань 
діяльності позашкільного закладу; єдність когнітивного (знання інновацій, 
способів їх застосування тощо), афективного (позитивне ставлення до 
педагогічних інновацій, емпатія, перевага позитивних емоцій у професійній 
діяльності тощо) і діяльнісного компонентів; вміння провести відбір 
навчального матеріалу з точки зору наявності в ньому елементів виховання і 
розвитку, ціннісно-смислового характеру, елементів розвивального і творчого 
характеру.

-  Четвертий -  вміння вибудовувати суб'єкт-суб'єктні відносини з 
вихованцями, знаходити до них індивідуальний підхід, толерантність, вміння 
організувати дослідницьку діяльність учнівської молоді, можливість надання



-  дітям самостійно використовувати різні форми організації діяльності 
(групова, парна, індивідуальна), вміння працювати над помилками, вміння 
включати вихованців у навчальний діалог, прояв особливого інтересу до 
нового, мотиваційна готовність до сприйняття інновацій, комунікабельність,

-  креативність, вміння працювати з інформацією.
-  Особистісні якості педагога закладу позашкільної освіти повинні 

відповідати вимогам як носія цієї професії безвідносно до соціальних умов, 
суспільних формацій, освітньного закладу. Це адекватність самооцінки та рівня 
досягнень, певний оптимум тривожності, що забезпечує інтелектуальну 
активність педагога, цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість, 
скромність, спостережливість, контактність, дотепність, ораторські здібності, 
артистичність натури, педагогічна тактовність. Особливо важливими є такі 
якості педагога як емпатія і потреба в соціальній взаємодії.

-  Педагог є організатором освітньої діяльності учнів, їх співпраці і 
одночасно виступає в якості партнера і людини, що полегшує педагогічне 
спілкування, тобто «фасилітатор». Це зобов'язує педагога розвивати свої 
організаторські, комунікативні здібності.

-  Професійні якості педагога повинні співвідноситися з постулатами - 
заповідями його психолого-педагогічної діяльності:

• поважай у дитині Людину, Особистість (стався до інших так, як ти хотів 
би, щоб ставилися до тебе);

• постійно шукай можливість саморозвитку та самовдосконалення (хто не 
вчиться сам, той не може мотивувати до навчання в інших);

• передавай вихованцю знання так, щоб він мав бажання і спроможності їх 
засвоювати, був готовий їх використовувати в різних ситуаціях і в своїй 
самоосвіті.

-  Ці постулати -  суть конкретизація загальновідомої тези: тільки
особистість виховує особистість, тільки характер формує характер, особистість 
виховує особистість, тільки характер формує характер.

Психологічна компетентність педагога 
як фактор придатності до роботи в закладі позашкільної освіти:

-  Психологічна компетентність педагога - це вміння використовувати 
психологічні знання в роботі; вміння бачити за поведінкою дитини її 
стан, рівень розвитку пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, 
риси характеру, здатність орієнтуватися, оцінювати психологічну 
ситуацію у відносинах з дитиною і колективом дітей та обирати 
раціональний спосіб

-  спілкування.
-  В моделі психологічної компетентності виділяються наступні блоки 

(структурні елементи):
• блок психологічних знань,
• блок "Я-концепції",
• блок активності,



• блок саморегуляції,
• блок професійної самосвідомості.

-  Всі вони вимагають попередньої психодіагностики. Високий рівень 
психологічної компетентності забезпечує успішне освоєння методів управління 
в системі «людина - людина». Професіоналізм педагога передбачає знання 
вікових особливостей учнів, закономірностей їх поведінки, методів ефективної 
взаємодії тощо.

-  Педагоги-позашкільники є носіями змісту пропонованих дітям видів 
діяльності. Це зміст, утілюваний в різноманітних формах, в сукупності з 
особистісними якостями складає унікальний індивідуальний педагогічний

-  потенціал кожного з них. Здійснення діяльності педагога позашкільної 
освіти

-  обумовлюється рівнем професійної свідомості педагога, оволодіння ним 
педагогічною технологією, педагогічною технікою.

-  В процесі психолого-педагогічного супроводу діяльності педагога 
позашкільної освіти можна виділити певні етапи (як послідовність розвитку 
процесу): підготовчий, основний і заключний.

-  Етап підготовчий включає в себе діагностику, прогнозування ходу і
-  результатів, проектування педагогічного процесу. На цьому етапі 

вирішуються такі важливі завдання: обґрунтування і постановка мети взаємодії, 
діагностика умов, прогнозування, проектування і планування розвитку процесу.

-  Основний етап -  етап здійснення процесу педагогічного супроводу: 
постановка і роз'яснення мети та завдань майбутньої діяльності; взаємодія

-  педагогів та супроводжуючих; використання намічених методів, засобів і 
форм процесу педагогічної взаємодії; забезпечення зв'язку педагогічного 
процесу з іншими процесами тощо.

-  Важливу роль на етапі здійснення процесу психолого-педагогічного 
супроводу відіграють зворотні зв'язки, що служать основою для прийняття 
оперативних управлінських рішень. Розвиток і зміцнення зворотнього зв'язку, 
як основи якісного управління процесом, — пріоритет для кожного учасника 
процесу педагогічної взаємодії в рамках психолого-педагогічного супроводу 
діяльності педагога позашкільної освіти.

-  Заключний етап: аналіз досягнутих результатів. Важливо уважно
проаналізувати хід і результат процесу педагогічної взаємодії в рамках 
психолого-педагогічного супроводу діяльності педагога позашкільної освіти 
після його завершення.

-  Особливо важливо зрозуміти причини неповної відповідності результатів 
процесу педагогічної взаємодії в рамках психолого-педагогічного супроводу 
діяльності педагога позашкільної освіти, співвідношення його реальних і 
прогнозованих результатів.

-  Успішність розвитку закладу позашкільної освіти, ефективність 
освітнього процесу, розвиток творчого потенціалу дітей багато в чому залежить 
від залучення педагогів у процес психолого-педагогічної діяльності відповідно 
до стандарту педагога позашкільної освіти.



Додаток З

КОНЦЕПЦІЯ НАУКОВО-М ЕТОДИЧНОГО  

СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДонОПДЮ Т  

в умовах НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Ціннісно-світоглядні домінанти

педагогіки г позитивної філософії
співробітництва психології дитиноцентризму

науковості

прогностичності

Г Н У Ч К О С Т І

\ мобільності

неперервності

випереджувального характеру науково-
методичного обслуговування

навчальна

консультативна

сервісна

коучингова

адаптаційна

експертна

модераційна

акмеологічна

ксшпенсаторна

фасилітаційна

Коригувально-
рефлекеійна

л юд и ноцентри зм

гуманізм

Принципи

фасилітативність

індивідуалізація

неперервний професійний 
розвиток

просктованість

цілісність

поетапність

системність

демократичність

варіативність

адресність

синергіиність

векторність

адресна спрямованість

інноваційне управління

Система різновекторних послуг 
для професійного розвитку педагогів реалізується в напрямах

супервізорському

коучинговому

дорадницькому

комунікаційному

соціальному

психолого-мотиваціиному

|моі

експертному

моніторинговому

маркетинговом у

предметно-методичному

професійно-кваліфікаційному



Додаток 4

Зовнішні
фактори

---------------- N---------------- V

----------------- ►

Внутрішні
фактори

-------------К
-------------✓

УПРАВЛІННЯ
СИСТЕМОЮ ПЕДАГОЕІЧНІ

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ УМОВИ

НА ЗАСАДАХ /і—
- організаційні;

ІННОВАЦІЙНОЕО V---- - методичні,
- психолого-педагогічні.

МЕНЕДЖМЕНТУ

ТГ
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ

и
Концептуально- Структурний Організаційно- Оцінювально-

цільовии діяльніснии
п

результативнии 
------------------ ------

УПРАВЛІНСЬКІ ДІЇ

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

- висококваліфікований працівник;
- зростання конкурентоспроможності ЗПО;
- зростання іміджу ЗПО в системі 
позашкільної освіти;
- цілісний довгостроковий розвиток ЗПО на 
засадах інноваційного менеджменту;
- самореалізація працівників ЗПО;
- учень.

Модель педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту 
в систему позашкільної освіти



Додаток 5

НАУКОВО-М ЕТОДИЧНИЙ МЕНЕДЖ М ЕНТ  

ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ В УМОВАХ ДонОПДЮ Т



Модель компетентісного супроводу дитини в освітньому процесі ДонОПДЮТ 

Концепція компетентісної освіти ДонОПДЮТ

------------------- ----------------------------------------------------------------
Формування компетентностей дитини

К л ю ч о в и х

Пс и х о л о г іч н и й  с у п р о в ід

о\

• індивідуальна робота 
•Діагностика
• Корекція
• Моніторинг
• Оволодіння технологією 
сапопізнання

Особистість 
дитини

Педагогічний супровід

• Навчально-виховна діяльність.
• Інноваційні форми організації 

освітньої діяльності.
•Продуктивні технології, методи 

й прийоми навчання.
• ІКТ-технології.
•Особистісно-оріентовні заняття

Предметних

Методичний супровід

• Формування професійної 
компетентності педагога

•Дослідницько-
експерементальна
діяльність.

• Інноваційна діяльність 
педагогів.

• Робота з обдарованими 
дітьми.

• Проектна діяльність

Саморозвиток та самовдосконалення
• Готовність до безперервної освіти

Самореалізація,життєве проектування

Реалізація
індивідуальних
можливостей

Розвиток
творчого

потенціалу

ЗУ—
Внутріш ня
культура

Особиста траєкторія 
життя та 

самореалізація у 
суспільстві

Успішна самореалізація особистості у 
соціумі

Професійна
компетентність

Додаток 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ПАЛАЦУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТГ

Провідна ідея: становлення громадянина України, патріота своєї країни, готового самостійно розбудовувати її як суверенну, незалежну, демократичну, правову і соціальну 
державу, здатного виявляти національну гідність, знати свої обов'язки і права, цивілізовано відстоювати їх. сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, 
поводитися компетентно, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал, носій культури.

Мета: виховання національно свідомого громадянина-патріота незалежної України, що живе з Україною в серці, вірою в Бога і благодатною любов'ю до дітей, який володіє 
глибоким розумінням громадянського обов'язку, готовий у будь-який час стати на захист Батьківщини.
Завдання:

*!* сприянні розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я, задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
❖ підтриманні кращих рис української нації -  працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
❖ сприянні діяльності гуртків, спрямованих на патріотичне виховання молоді;
❖ забезпеченні духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами;
❖ відновленні й вшануванні національної пам'яті;
❖ формуванні духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії. Української 

Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини:
•І* формування мовної ку льтури, оволодінню та вживання української мови як духовного код\' наці*-
❖ вихованні правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки -  Герба. Прапора. Гімну України та історичних святинь;
*> забезпеченні сприятливих умов для саморсалізації особистості відповідно до її інтересів та можливостей.

Шляхи реалізації громадянсько-патріотичного виховання в ОПДЮТ

навчально-виховна виховна робота масові виховні робота обласної краєзнавчі висвітлення участь у
робота в гуртках між заняттями заходи ради лідерів експедиції. заходів через конкурсах,

закладу гуртків для учнівства учнівського туристські ЗМІ, сайт змаганнях різних
області самоврядування

..............24................
походи ОПДЮТ рівнів

Діагностика, аналіз, контроль, організація, корекція, регулювання та моніторинг виховного процесу
------------------------------------------- Л-------------------------------------------

Результативність

Формування національно свідомого громадянина -  патріота здатного забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі особистості, яка своєю діяльністю 
любов'ю до Батьківщини прагне створення умов для вільного саморозвитку і збереження індивідуальності, сформованості почуття патріотизму, яке означає 
прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі с 
долею Батьківщини, досконале володіння українською мовою.

Додаток 
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Адміністрація
Директор

Заступники директора:

загальне керівництво; 
створення умов та забезпечення 
виховного процесу (планування, 
організація, мотивація, 
координування, контроль); 
зовнішні зв ’язки

00

Відділи (4)

Завідувачі відділами

організація роботи відділів, 
гуртків; практична реалізація 
виховних проблем.

Методисти
• практичне впровадження 

методичних розробок 
виховного спрямування

Педрада
впровадження нових виховних 
технологій
вивчення, аналіз, узагальнення 
результатів виховної роботи

Структурні 
підрозділи виховної 
системи Донецького 

обласного палацу 
дитячої та юнацької 

творчості

Обласна рада лідерів 
учнівського 

самоврядування
• участь у розробці заходів, 

проектів;
•  залучення до акцій, проектів;
•  забезпечення виконання 

виховних програм.
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Шсихолого-педагоіічне забезпечення розпитку національно свідомої 
особистості = патріота, громадянина Укриши

• Система навчання, підвищення кваліфікації, педмайс^

методичні \  /  на 
об’єднання )

ерності педагога

наставництво
[ молодого

педагога

взаємо- 
відвідування 
занять, аналіз

Діагностика творчої особистості дитини, визначення нахилів, уподобань

індивідуальні, групові 
бесіди з педагогами, 

дітьми, батьками

/  анкетування 
( педагогів, дітей 

батьків

Планування системи виховної роботи

тестування \
( педагогів, )

дітей, батьків у

Донецький
ОПДЮТ
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о

та юнацької творчості

формування національної 
свідомості та правової 
культури вихованців

виховання патріотизму, 
громадянських цінностей 

особистості збереження морального та 
фізичного здоров’я

забезпечення /  Громадянсько-патріотичне
педагогічних умов для /  виховання в Донецькому \

соціалізації дітей обласному палаці дитячої

розвиток творчих 
здібностей дітей з 

урахуванням їх інтересів

співпраця педагогів, 
вихованців, батьків, ЗМІ, 
громадських організацій

розширення мережі гуртків

реалізація особистісно- 
орієнтованого підходу в 

освітньому процесі
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/ — ;
/  служіння на благо 

Батьківщини

о\
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Додаток 12

ЗАКЛАД, ДРУЖНІЙ ДО ДИТИНИ

ОПДЮТ -  підтримувальний, розвивальний і превентивно-корегувальний 
освітній заклад, у якому головним визнається благополуччя вихованця

г  ч
СКЛАДОВІ

цілісного
благополуччя

^  ш
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