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Постановка проблеми. Новий етап у розвитку системи національної освіти 

пов’язаний із упровадженням компетентнісно зорієнтованого підходу до формування 

змісту та організації навчального процесу, з формуванням компетентності учня в 

педагогічному процесі як мети і результату навчання. Сучасна молода людина об’єктивно 

змушена бути більш мобільною, інформованою, здатною самостійно оволодівати новими 

знаннями, критично і творчо мислити. 

 Аналіз досліджень і публікацій. Провідні освітянські нормативні та 

концептуальні документи визначають компетентнісно зорієнтований підхід пріоритетом 

розвитку сучасної вітчизняної системи освіти. Державні стандарти дошкілля, початкової 

освіти, базової і повної загальної середньої освіти розроблено з урахуванням вимог 

компетентнісного підходу [1].  Теоретичні основи компетентнісного підходу в освіті 

розглядають І.  Агапов, Р. Бадер, В. Болотов, Н. Бібік, Л. Ващенко, А. Вербицький, 

С. Добросмислов, І. Зимня, Е. Зеєр, І. Єрмаков, М. Катунова, І. Конельська, В. Лаптєв, 

О. Лебедєв, О. Локшина, Д. Мертенс, О. Овчарук, Б. Оскарсон, Л. Паращенко, 

О. Пометун, Н. Радіонова, О. Савченко, В. Сєриков, С. Трубачова, А. Тряпіцина, П. 

Хоменко, А. Хуторський, А. Шелтен, С. Шишов та ін. Запропоновано ієрархію 

компетентностей (предметні, загальнопредметні, ключові), виокремлено певні групи 

основних (ключових, життєвих) компетентностей, розроблено їх зміст (М. Гончарова-

Горянська, І. Єрмаков, О. Овчарук, С. Шишов). Висвітлено дидактичні аспекти реалізації 

компетентнісного підходу (І. Родигіна).  

 Визначальними категоріями компетентнісного підходу в освіті є поняття 

компетенції та компетентності, які в педагогічній науці досить плідно розробляються і 

різнобічно розглядаються. 

Визначення компетентності як набутої в процесі навчання інтегрованої здатності 

учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці, тобто вміння мобілізувати знання і досвід для рішення 

конкретних проблем, що дозволяє розглядати її в якості інтегрального інструменту оцінки 



якості освіти. При цьому під компетентністю ми розуміємо рівень володіння відповідною 

компетенцією, який включає особистісне відношення до неї і до предмету діяльності. 

Позашкільна освіта – це простір, у якому кожна дитина може не просто ввійти у світ 

знань, але й набути досвіду творчого, конструктивного спілкування, реалізації особистих 

ідей і поглядів, спрямувань. Це середовище, у якому народжується ініціатива, знаходять 

підтримку найрізноманітніші соціальні, культурні, технічні, еколого-валеологічні проекти, 

є можливість самореалізуватися. Ключовою ідеєю позашкільного навчального закладу 

еколого-натуралістичного профілю є створення умов для самореалізації, саморозвитку 

гуртківця, набуття ним необхідних соціальних, здоров’язбережувальних компетенцій, 

мотивації до пізнання себе та природи, заохочення до творчої діяльності. 

В умовах позашкільного навчального закладу, на нашу думку, під компетентністю 

варто розуміти спрямованість навчально-виховного процесу на формування й розвиток у 

гуртківця ключових (базових, основних) і предметних компетенцій. Ми взяли за основу 

визначення Ю.Бойчука, адаптувавши його до умов позашкільного навчального закладу [2, 

26 – 30]. 

Визначальною компетентністю будь-якого вчителя, вважає І. Конельська, а в нашому 

випадку – керівника гуртка, повинна бути валеологічна (здоров’язбережувальна), яка 

дозволяє крізь призму валеологічної доцільності та здоров'язбереження школярів 

(гуртківців) організовувати навчально-виховну взаємодію й отримувати результати у 

вигляді сформованих учнівських життєвих компетенцій. Наскільки в гуртківців будуть 

сформовані пріоритети життя і здоров'я як вищі загальнолюдські цінності, настільки вони 

будуть визначальними в способі життя й діяльності дитини [4, 327 – 331]. 

Сучасні дослідження здоров’язбережувальних проблем свідчать про 

різноаспектний підхід. Філософський та соціальний напрям відображено в працях А. 

Бойко, Н. Гундарева, В. Крюкова, Ю. Лисицина, О. Сахно.  Валеологічний напрям 

розглядається вченими Г. Апанасенко, Ю. Бойчуком, Т. Бойченко, О. Бондаренко, М. 

Гончаренко, В. Горащуком, Т. Кириченко, П. Плахтієм, С. Страшком, Л. Сущенко.  

Вплив ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя вивчали Г. Власюк, Г. 

Кривошеєва, С. Лапаєнко, В. Оржеховська. Питаннями розробки і впровадження 

здоров’язбережувальних, здоров’язміцнюючих та здоров’яформуючих заходів у навчальні 

заклади займаються О. Аксьонова, Т. Бережна, Т. Бойченко, Е. Булич, О. Ващук, 

І. Волкова, М. Гончаренко, О. Дубровкіна, О. Міхеєнко, І. Муравов, І. Петренко, С. 

Свириденко та інші. 

Взаємозв'язок між здоров'ям і станом навколишнього середовища, який знайшов 

своє відображення в сучасних екологічних і валеологічних знаннях, виступив своєрідним 



каталізатором для актуалізації проблеми еколого-валеологічної освіти. Інтегративним 

показником цих взаємовідношень виступає здоров'я не тільки людини, але й усіх біо-еко-

соціальних систем (М. Амосов, Г. Апанасенко, Ю. Бойчук, В. Волков, М, Гончаренко, 

В. Горащук, С. Горбунова, В. Казначеєв, О. Кушніна, З. Тюмасєва та ін.).  Особливої 

актуальності набуває робота з розвитку в дітей здоров'язбережувальної компетентності, 

потреб у здоровому способі життя, включення здоров'я в число їхніх життєвих цінностей 

[3, 65 – 69]. 

Мета статті – розкрити можливості реалізації компетентнісного підходу з 

урахуванням специфіки сучасних тенденцій у позашкільній освіті, з’ясувати оптимальний 

варіант з точки зору формування компетентностей гуртківців у позашкільних навчальних 

закладах, висвітлити можливості і переваги позашкільного навчально-виховного процесу 

для формування здоров'язбережувальної компетентності вихованців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Компетентнісна позашкільна освіта за 

своєю сутністю зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, 

вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчально-виховного 

процесу, який спрямовується на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних 

знань і умінь вихованця. 

Позашкільна освіта передбачає особистісно зорієнтовані методи навчання, в основі 

яких – урахування індивідуальних особливостей дитини, її здібностей, особливостей 

розвитку, індивідуального темпу навчання, власного суб’єктного досвіду тощо. Технології 

особистісно зорієнтованого навчання мають бути спрямовані на: можливість реалізації 

кожного вихованця в навчально-виховній діяльності з урахуванням його здібностей та 

інтересів; забезпечення розвитку та саморозвитку гуртківця; створення умов для прояву 

творчої активності вихованця. 

Здоров’язбережувальна компетентність керівника гуртка входить до складу загально-

професійних компетентностей і формується в процесі навчально-виховної діяльності 

позашкільного навчального закладу (рис. 1.) [4, 327 – 331]. 

У наведеній структурі компетентнісного підходу до змісту навчально-виховного 

процесу чітко прослідковується взаємозв'язок між пізнавальною, практичною, творчою, 

соціальною компетентностями та їх підпорядкуванням здоров’язбережувальній 

компетентності. 

 На нашу думку, здоров'язбережувальна компетентність ієрархаїчно підпорядковує 

вищезгадані компетентності. Незалежно від напряму гурткової роботи керівник гуртка 

повинен володіти здоров’язбережувальною компетентністю, орієнтувати вихованців на 

здорове, безпечне життя та діяльність.  



Рис. 1. Структура компетентнісного підходу до змісту навчально-виховного процесу в 

ПНЗ еколого-натуралістичного профілю 

Усі компетентності взаємопов'язані між собою й підпорядковуються 

здоров’язбережувальній. 

Упровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес 

позашкільного навчального закладу передбачає підвищення компетентності як гуртківця, 

так і педагога. Здоров’язбережувальна компетентність, як свідчить аналіз науково-

методичної літератури, є ключовою та визначальною в діяльності керівника гуртка і 

вихованця. 

Здоров’язбережувальна компетентність гуртківця позашкільного навчального 

закладу трактується нами як інтегративна якість особистості дитини, яка складається із 

сукупності знань про людину та її здоров'я, здоровий спосіб життя; мотивації, що мають 

екологозберігаючу спрямованість стосовно до себе й навколишнього середовища, 

спонукають до дотримання здорового способу життя, потреби в засвоєнні способів 

збереження власного здоров'я, орієнтованих на самопізнання, самовиховання та 

самореалізацію. 
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Здоров’язбережувальна компетентність вихованця – це інтегральна якість 

особистості, яка забезпечує успішне збереження, зміцнення та формування здоров'я 

дитини в умовах позашкільного навчального закладу та соціального середовища. 

Здоров’язбережувальна компетентність – необхідна риса сучасного гуртківця, який 

виховується в умовах модернізації суспільства, різноманітних екологічних проблем, 

поширення негативного впливу шкідливих звичок та нездорового способу життя. Як 

інтегральна властивість, Здоров’язбережувальна компетентність гуртківця складається з 

низки компонентів, що проявляються на особистісному та суспільному рівнях. У нашому 

дослідженні формування здоров’язбережувальної компетентності розглядається як 

взаємодія когнітивного, мотиваційно-спонукального (аксіологічного), діяльнісно-

практичного, емоційно-вольового, оцінювально-рефлексивного, комунікативного, 

організаційно-технологічного цільового компонентів [5, 191 – 200]. 

У контексті розвитку життєвої компетентності гуртківців формування 

здоров’язбережувальної відбувається як процес здійснення активної профілактичної 

роботи, спрямованої як на попередження шкідливих звичок, так і включення дітей і 

молоді в активну еколого-валеологічну перетворювальну діяльність, організацію та участь 

у природоохоронних масових заходах екологічного та оздоровчого спрямування тощо, під 

час яких відбувається активний розумовий, фізичний, естетичний виховний вплив на 

особистість. 

Висновок. Метою сучасної позашкільної освіти виступає формування та розвиток 

компетентної особистості гуртківця. Позашкільна освіта спрямована на розвиток 

особистості, формування її компетентності, сприяє максимальній інтеграції в соціум та 

адаптації до сучасних вимог життя. Виділені компоненти здоров’язбережувальної 

компетентності існують не ізольовано один від одного, вони тісно взаємопов'язані між 

собою, що дає можливість ефективно формувати здоров’язбережувальну компетентність 

гуртківців у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю. 

Перспективи подальших пошуків у напрямі дослідження. Стаття не вичерпує 

вирішення проблеми компетентнісного підходу до формування особистості в освітньому 

просторі. В подальшому будуть продовжуватися дослідження по створенню структурної 

моделі формування здоров'язбережувальної компетентності дітей та молоді у 

позашкільних навчальних закладах. 
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