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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
У ВИХОВАНЦІВ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ширювати права та обов’язки органів уч-
нівського самоврядування, вдосконалю-
вати його структуру. Важливою умовою 
співпраці на цьому етапі є постійний по-
шук педагогами та вихованцями нових 
форм і методів організаційної діяльності 
учнів. На сучасному етапі розвитку дитя-
чих колективів дуже важлива-співпраця 
і співдружність дорослих і дітей. Тобто 
ідея співуправління. Педагогу на різних 
етапах співуправління дуже важливо вмі-
ти вибрати необхідну позицію: наштовх-
нути дітей на цікаву ідею, дати їм мож-
ливість висловитись, дати волю дитячій 
самостійності, вміти бути поруч, не за-
важаючи обґрунтовувати свою позицію.
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Нині, одним з завдань освіти є фор-
мування не тільки цілісної системи уні-
версальних знань, умінь, навичок, але 
також надання вихованцю досвіду са-
мостійної діяльності й особистої відпо-
відальності. Введення компетентностей 

в нормативну та практичну складову 
освіти дозволяє вирішувати проблему, 
коли учні добре опановують набором те-
оретичних знань, але відчувають значні 
труднощі в діяльності, що вимагає вико-
ристання цих знань для вирішення кон-
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кретних життєвих завдань або проблем-
них ситуацій.

Теорія компетентнісного підходу в 
освіті розроблялася і була представлена в 
працях як зарубіжних учених Р. Бадера, 
Д. Мертенса, Б. Оскарсона, А. Шелте-
на, так і наших вітчизняних. Українські 
перспективи компетентнісного підхо-
ду в сучасній освіті досліджували вчені 
І. Бех, Н.Бібік, Л. Ващенко, І. Єрмаков, 
О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращен-
ко, О. Пометун, О. Савченко, С. Тру-
бачева та інші. Практичну реалізацію 
компетентнісного підходу, формування 
компетентностей особистості розкрили 
в своїх роботах російські вчені І. Ага-
пов, В. Болотов, А.Вербицький, І. Зи-
мняя, Е. Зеєр, М. Катунова, В.В. Лаптев, 
О. Лебедев, Н. Радіонова, В. Серіков, 
А. Тряпицина, А. Хуторський, С.Е. Ши-
шов та інші.

Мета статті. Розкрити зміст і методи 
формування етнокультурної компетент-
ності у вихованців гуртків декоратив-
но-ужиткового мистецтва, специфіч-
ні можливості та особливості реалізації 
компетентнісного підходу в умовах по-
зашкільних навчальних закладів.

Серед різних класифікацій видів ком-
петентності, представлених у досліджен-
нях І. Зимньої, А. Маркової, та ін., най-
більш усталено фігурує трикомпонентна 
структура: ключові, базові й спеціальні 
компетентності.

Базовими компетентностями ми буде-
мо називати ряд компетентностей, які 
визначальні для специфіки заданого 
ви ду діяльності й одночасної реалізації 
ключових компетентностей (які можна 
застосовувати в самих різних ситуаціях).

Відповідно аналізу літератури, од-
ною з базових компетентностей у вихо-
ванців гуртків декоративно-ужиткового 
мистецтва в позашкільних навчальних 
закладах ми виділяємо етнокультур-
ну компетентність. Під етнокультурною 
компетентністю вихованців ми будемо 
розуміти їх готовність до взаєморозумін-
ня та взаємодії, яка базується на знан-
нях і досвіді, набутих у реальному житті 

(тобто у ході навчальних занять), спря-
мованих на їх успішну адаптацію в полі-
етнічному суспільстві, належному рівню 
їх обізнаності, практичних вміннях ви-
конання виробів декоративно-ужитко-
вого мистецтва. Етнокультурна компе-
тентність є результатом етнокультурного 
виховання.

Вибір декоративно-ужиткового мис-
тецтва як засобу етнокультурного вихо-
вання окреслений тим, що декоратив-
но-ужиткове мистецтво у виховному і 
освітньому процесі, дозволяє певною 
мірою вирішити проблему естетичного 
виховання та багато інших проблем, 
пов’язані з вихованням підростаючого 
покоління. Саме в процесі занять у педа-
гога є можливість встановити з дитиною 
емоційний контакт, емоційне спілку-
вання. Цікавий зміст, багатство фанта-
зії, яскраві художні образи привертають 
увагу дитини, доставляють йому радість 
і в той же час роблять на нього свій ви-
ховний вплив.

Народне мистецтво є невичерпним 
джерелом для виховання підростаю-
чого покоління. Завдяки символічній, 
образній мові декоративно-ужиткового 
мистецтва, як одного з різновидів на-
родного мистецтва, ми пізнаємо істо-
рію, світогляд, моральні цінності на-
ших предків. Таким чином, воно має 
унікальні можливості впливу на осо-
бистість та формування у неї етнокуль-
турної компетентності. У народному 
мистецтві суспільні ідеї зливаються з 
естетичними у нероздільну єдність, ко-
тра має унікальні можливості впливу на 
особистість вихованця та формування у 
нього заданої якості.

У результаті дослідження пробле-
ми етнокультурного виховання, ми 
прийшли до висновку, що особливос-
ті процесу виховання в позашкільних 
навчальних закладах полягають: у не-
обхідності вивчення культурно-істо-
ричних особливостей регіону; різно-
віковому складі дитячих колективів; 
поєднанні масових, індивідуальних і 
групових форм занять; різноманітності 
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напрямків виховної та освітньої діяль-
ності; технологій освітньої діяльності; 
задоволення освітніх та виховних по-
треб; реалізації нових освітніх програм; 
творчій співпраці і взаємодії дітей, 
батьків і педагогів.

Ці особливості позашкільних на-
вчальних закладів дозволяють збільшити 
число виховних факторів, дають можли-
вість учням проявити себе і задовольни-
ти освітні потреби в різних видах творчої 
діяльності, сприяти етнокультурному ви-
хованню.

Безперечна перевага позашкільних 
навчальних закладах полягає ще і в то-
му, що вони можуть відвести на вивчен-
ня культурно-історичних особливостей 
регіону та національної культури до-
статню кількість навчальних годин на 
відміну від загальноосвітніх шкіл, так 
як самі обирають напрямок діяльності 
та навчально-виховні програми, а також 
можуть взяти на себе ту частину змісту, 
в якому відображено національну і регіо-
нальну своєрідність культури краю.

Аналіз досвіду роботи позашкільних 
навчальних закладів показує, що для ет-
нокультурного виховання учнів важли-
ве значення має правильна організація 
навчально-виховної роботи. Відомо, що 
зміст навчальних курсів історії України, 
декоративно-ужиткового мистецтва то-
що несе велику навчальну, освітню та 
виховну інформацію про український 
народ. При правильному науково-мето-
дичному спрямуванні навчального ма-
теріалу названі навчальні курси стають 
активними засобами етнокультурного 
виховання учнів.

В позашкільній освіті формується 
ряд базових компетентностей, які скла-
даються з загальнопредметних компе-
тентностей (на рівні напряму), які в 
свою чергу складаються з предметних 
(на рівні гуртка).

В гуртках декоративно-ужитково-
го мистецтва однією з базових компе-
тентностей формується етнокультурна 
компетентність — усвідомлення влас-
ної причетності до мистецьких ціннос-
тей національної культури, їх вивчення, 
збагачення і творче використання; на 
загальнопредметному рівні — здатність 
до інтегрального художнього мислення 
на основі мистецького тезаурусу, дос-
віду перенесення знань і вмінь у межах 
мистецької галузі; на предметному рів-
ні — здатність до пізнання і діяльності 
в різних сферах декоративно-ужиткового 
мистецтва.

Побудова «дерева компетентностей» 
(за А.В. Хуторським) має на меті ієрар-
хічну систематизацію трьох рівнів ком-
петентностей: базових, загальнопредмет-
них, предметних [7].

Основним продуктом даного етапу 
є розробка загальнопредметних компе-
тентностей, інтегруючих на горизонталь-
ному рівні компетентностей окремих 
гуртків декоративно-ужиткового мисте-
цтва. Узагальнення предметних компе-
тентностей до рівня загальнопредметних 
відбувається: а) за загальними для різних 
гуртків реальним об’єктам пізнавальної 
дійсності; б) за загальними уміннями, 
навичками і способами дій.

Результати даного проектування пред-
ставлено у вигляді таблиці 1.
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Таблиця 1.

Базова компе-
тентність

Загальнопредметні 
компетентності

Предметні компетентності

Ціннісно-орієнта-
ційна компетент-
ність

Здатність орієнтуватися у декоративно-ужитковому 
ми с тецтві відповідно до загальнолюдських і національ-
них гуманістичних цінностей, естетичних ідеалів; емо-
ційно-ціннісне ставлення до світу, самовизначення у 
ньому, реалізації життєвих стратегій відповідно до ху-
дожньо-світоглядних уявлень, інтересів, потреб

Компетентність 
особистісного  
самовдосконалення 

Здатність до самореалізації в галузі декоративно-ужит-
кового мистецтва, самовдосконалення, художньої са-
моосвіти

Комунікативна
компетентність

Уміння толерантно вести дискусії на теми декоратив-
но-ужиткового мистецтва, аргументувати власні думки 
у процесі спілкування, критично мислити; здатність до 
співпраці, взаємодії в галузі декоративно-ужиткового 
мистецтва

Навчально-пізна-
вальна компетент-
ність

Здатність до художньо-творчої діяльності, висловлю-
вання гіпотез, оригінального розв’язання проблем у 
сфері декоративно-ужиткового мистецтва і прийняття 
рішень

Інформаційно- 
пізнавальна  
компетентність

Здатність до пошуку джерел у царині декоративно- 
ужиткового мистецтва, художньої культури, уміння 
оперувати художньою інформацією; здатність до пі-
знання і діяльності в різних сферах декоративно-ужит-
кового мистецтва

Е
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а 

ко
м

п
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Компетентнісний підхід передбачає 
посилення практичної спрямованості 
позашкільної освіти, засвоєння підро-
стаючим поколінням базових компетент-
ностей, що дозволить йому повноцін-
но реалізувати себе в сучасних умовах. 
Компетентнісний підхід підкреслює по-
єднання і практичну реалізацію знань, 
умінь, навичок, досвіду, культури. У 
процесі реалізації компетентнісного під-
ходу відбувається переосмислення, що 
учень є не лише «носієм» певної групи 
знань, умінь, навичок, а й соціальною 
істотою, яка має реалізуватися в майбут-
ньому, виконувати соціальні ролі і ви-
рішувати коло професійних і життєвих 
завдань. Метою компетентнісного під-
ходу є забезпечення підвищення якості 
позашкільної освіти і виховання [1].

Нині одним з недоліків позашкільної 
освіти є недостатнє забезпечення педа-
гогів позашкільних навчальних закладів 
навчальними посібниками, програма-
ми тощо етнокультурного спрямування. 
Особливо критичним є положення гурт-

ків декоративно-ужиткового мистецтва. 
На сьогодні кількість типових програм 
обмежена: програма гуртка бісеропле-
тіння, народної творчості, художньої 
вишивки, килимарства, моделювання і 
конструювання одягу, аплікації солом-
кою, української народної іграшки, го-
нчарства, писанкарства, образотворчого 
мистецтва, різьблення по дереву. Є не-
обхідність поширення спектру програм 
для даного напряму.

Проведені нами дослідження показа-
ли, що дітям молодшого шкільного віку 
цікавіше займатися не одноманітною, а 
різноманітною роботою, з різними мате-
ріалами. Саме це приваблює і педагогів 
у позашкільному навчальному закладі. 
Багато хто з педагогів молодшої школи 
не володіють видами мистецтва, а занят-
тя потрібно проводити. Тому проводять 
вони або неграмотно і не цікаво, або за-
мінюються іншими уроками.

В результаті цього було розроблено 
експериментальну навчальну програму, 
яка дає можливість вивчення найбільш 
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доступних для дітей цього віку видів де-
коративно-ужиткового мистецтва (петри-
ківський розпис, лозоплетіння (як аль-
тернатива — плетення з паперу), фелтінг, 
бісероблетіння, витинанка, гончарство, 
солоне тісто, аплікація, паперопластика 
тощо), і носить характер ознайомлення. 
Відповідно до змісту цієї програми розро-
блено методичні рекомендації, розробки 
занять з ґрунтовними поясненнями тощо.

Створюючи свою експериментальну 
програму ми ставили на меті:

— сприяти здобуттю учнями знань, 
вмінь та навичок оволодіння майстерні-
стю народного мистецтва;

— виховувати духовно багату особи-
стість, якій притаманне почуття гідності, 
самоповаги і яка розуміється у націо-
нально-духовних цінностях народу;

— формувати у вихованців шанобли-
ве ставлення до оточуючих, повагу до на-
родних звичаїв, традицій, національних 
цінностей, що є першоосновою у вихо-
ванні етнокультурної компетентності.

Реалізація вищезазначених цілей за-
безпечується їх направленістю на прак-
тич ну діяльність дитини, оскільки біль-
шість програм позашкільної освіти 
прак тико орієнтовані. Ціллю їх є стиму-
лювання і розвиток потенціалу особисто-
сті, включення її в систему соціальних 
комунікацій через навчання, суспільно 
корисну працю і дозвілля.

На початковому рівні, діти оволо ді-
вають елементарними навичками ви го-
товлення виробів засобами декоратив но-
ужиткового мистецтва. Тому програма 
складається з найлегших тем, розробок, 
поробок. Зміст програми початкового рів-
ня спрямований на загальний розвиток 
вихованців, виявлення у них здіб ностей 
та обдарувань, прищеплення інтересу до 
творчої діяльності. Програма початкового 
рівня є комплексною. Вона побудована за 
блочним принципом: розподіл навчаль-
ного змісту на самостійні структурні оди-
ниці — блоки, що дає можливість заміни 
вивчення одного змістового блоку іншим 
(розділу або теми) залежно від наявних 
умов і потреб учнів.

Відповідно до змісту програми почат-
кового рівня, розроблено комплект про-
грам основного та вищого рівня, окремо 
для кожного виду декоративно-ужитко-
вого мистецтва.

Після проходження початкового рів-
ня, дитина свідомо обирає один (або 
більше) видів декоративно-ужиткового 
мистецтва, який її зацікавив, і навчаєть-
ся на основному рівні. Зміст програми 
основного рівня спрямований на розви-
ток інтересів вихованців, надання знань, 
практичних умінь та навиків, що задо-
вольняють потреби в професійній орієн-
тації. Зауважимо, що більш поглиблене 
ознайомлення з заздалегідь свідомо об-
раним видом декоративно-ужиткового 
мистецтва відбувається окремо в кожно-
му гуртку, а не комплексно як на почат-
ковому рівні. Програма основного рівня 
навчання є однопрофільною. Вихованці, 
які виявляють стійкі інтереси та здібно-
сті до конкретної творчої діяльності, ві-
дразу ж можуть бути зараховані до гуртка 
основного рівня навчання.

Заняття за програмою вищого рівня 
проводяться аналогічно як і основного 
рівня. Програма вищого рівня навчання 
є однопрофільною. Зміст програми ви-
щого рівня спрямований на задоволен-
ня стійких інтересів і потреб здібних, 
обдарованих і талановитих вихованців у 
творчій, науково-дослідницькій роботі.

Протягом перших двох років нав-
чання проводиться за фронтально-інди-
відуальною формою. При цьому вико-
ристовуються такі методи: бесіда, лекція, 
індивідуальні та колективні вправи, екс-
курсії в музеї, на виставки, зустрічі з на-
родними майстрами тощо.

Для контролю за отриманими резуль-
татами наприкінці кожного заняття прово-
диться коротке опитування, демонстрація 
виконаних робіт, їх аналіз; при завершенні 
будь-якої теми та в кінці кожного півріччя 
проводяться вікторини, виставки робіт у 
гуртку та їх відбір на виставки-конкурси у 
закладі, районі, місті тощо.

Саме таким чином організація етно-
культурного виховання в позашкільних 
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навчальних закладах дозволяє збільши-
ти число виховних факторів, дає можли-
вість учням проявити себе і задовольни-
ти освітні потреби в різних видах творчої 
діяльності, сформувати етнокультурну 
компетентність у гуртках декоратив-
но-ужиткового мистецтва.
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В Центрі творчості дітей та юнацтва 
«Шевченківець» працюють 13 лаборато-
рій. Серед них є і лабораторія образо-
твор чого, декоративно-вжиткового мис-
тецтва та народних ремесел. До її скла ду 
входять 19 гуртків та студій різно го на-
пряму від академічного малюнку та жи-
вопису до сучасних дизайнерських тех-
нік. Це 47 навчальних груп, в яких 
займається 715 дітей. Два дитячих колек-
тиви мають звання «Зразковий».

Під час занять у творчих колективах 
лабораторії діти та підлітки під керів-
ництвом досвідчених педагогів навча-
ються різним видам пластичного мис-

тецтва. Студії та гуртки діти обирають 
за власним вибором, згідно власних 
інтересів, що дозволяє їм набути не-
обхідні знання та навички, творчо са-
мореалізуватися. Робота з вихованцями 
організовується в зоні їх зацікавленості, 
що є найбільш перспективним в роботі 
з дітьми.

Для кожного напряму розроблена 
конкретна програма занять. Основні 
завдання студій та гуртків полягають у 
формуванні пізнавальної, практичної, 
творчої та соціальної компетентностей 
засобами образотворчого і декоратив-
но-ужиткового мистецтва:


