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Постановка проблеми: В умовах сучасного 

соціуму успішність життєдіяльності людини 
повною мірою залежить від рівня її компетент-
ності. Компетентність допомагає фахівцеві 
ефективно вирішувати різноманітні завдання, які 
стосуються його професійної діяльності. 

Компетентний фахівець відрізняється від ква-
ліфікованого тим, що він: реалізуючи у своїй ро-
боті професійні знання, уміння та навички; завж-
ди саморозвивається та виходить за межі своєї 
дисципліни;  вважає свою професію великою 
цінністю. Тому компетентнісний підхід став 
домінуючим щодо оцінки якості, ефективності і 
результативності будь-якого освітнього процес-
су і претендує на роль фундаментальної основи 
освітньої політики, здійснюваної як державами, 
так і впливовими міжнародними організаціями, 
підсилює практичну орієнтацію освіти, підкрес-
люючи значення досвіду, вмінь та навичок, що 
спираються на наукові знання [7, 11]. 

Незважаючи на активізацію у наш час дослід-
жень з різних аспектів компетентнісного підходу 
до організації аудиторної освітньої діяльності  
студентів, значно менше уваги приділяється 
розумінню шляхів його реалізації у позааудитор-
ній, як навчальній так і виховній, роботі 
педагогічного навчального закладу. Актуаль-
ність означеної проблеми, її соціальна значу-
щість, недостатня теоретична розробленість і 
практична реалізація в діяльності педагогічних 
коледжів і зумовили вибір теми дослідження. 

Нормативна база дослідження. Основні 
положення щодо розвитку освіти в Україні, 
викладені в Законі України “Про вищу освіту”, 
Державній національній програмі “Освіта” 
(Україна XXI століття), Національній доктрині 
розвитку освіти в Україні, Концепції нової 
української школи та ін.. 

Теоретичну основу дослідження становлять 
праці з проблем професійної підготовки вчителя 

(О.Абдуліна,А.,Алексюк, Ю.Бабанський, В.Бондар, 
Н.Кузьмина, І.Підласий специфіки науково-
творчої та науково-дослідницької діяльності 
(В.Андреєв, П.Горкуненко, Т.Кудряшова, 
В.Успенський); обґрунтування теоретичних 
основ організації виховної роботи з молоддю 
(І.Бех, Л.Бєлова, О.Вишневський, М.Стельмахо-
вич, Г.Троцко); дослідження теоретико-методич-
них закономірностей організації позааудиторної 
роботи з естетичного виховання (А.Комарова, 
Ю.Максимчук), морального виховання - 
К.Байша; соціального виховання –С.Шашенко. 

Аналіз науково-педагогічної літератури свід-
чить, що питання організації позааудиторної ви-
ховної роботи досліджувалось у різних площи-
нах, проте, у сучасній педагогічній літературі 
майже не узагальнено нові підходи до організації 
різноманітних форм і видів позааудиторної 
роботи, зокрема, аналіз сучасного стану 
розробленості проблеми позааудиторної роботи 
у ВНЗ не дає чіткого визначення цього поняття в 
контексті модернізації змісту освіти. 

Виклад основного матеріалу. Оптимізувати 
процес наближення професійної освіти до моде-
лі компетентнісної, що реалізується для студента 
за формулою «я вчусь», а не «мене вчать» можна 
за лише за умови формування цілісного 
освітнього простору з гармонійним поєднанням 
як навчальної аудиторної так і позааудиторної 
роботи, що обєднує елементи професійної і 
загальної культури (рівень освіченості, достатній 
для самоосвіти і самостійного вирішення 
пізнавальних проблем), досвіду педагогічної 
діяльності та педагогічної творчості.  

Готовність українських педагогів запрова-
дити компетентнісний підхід у систему освіти 
задекларовано в основних освітніх документах. 
Так, у Концепції нової української національної 
школи формування основних компетентностей 
особистості – визначається як одне з головних 
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завдань сучасної школи України. Нове бачення  
процесу оволодіння знаннями,  уміннями й на-
вичками підвищує актуальність компетентніс-
ного підходу до професійної підготовки  майбут-
ніх педагогів адже на першому плані постає не 
оволодіння вузькопрофесійними знаннями, а 
вміннями й навичками узагальненої педагогічної 
професійної діяльності 

У професійно-педагогічній освіті перехід на 
компетентнісно орієнтовану підготовку розгля-
дається в двох аспектах. По-перше, відбувається 
модернізація змісту професійної освіти, що пе-
редбачає його відбір і структурування з одночас-
ним визначенням результативної складової 
освітнього процесу – набуття студентами компе-
тентностей. По-друге, постає потреба навчити 
майбутніх учителів самим цілеспрямовано 
формувати в учнів ключові та предметні 
компетентності.  

У Концепції нової української школи наголо-
шується, що:«школа українська буде успішна, 
якщо в неї прийде успішний учитель. До дітей 
має прийти людина-лідер, яка може вести за 
собою, яка любить свій предмет, яка його фахово 
викладає». 

….Нова школа потребує нового вчителя, який 
може стати агентом змін.»  [1.16.]. 

Головною метою виховання студентської мо-
лоді коледжу, на досягнення якої спрямовуються 
зусилля педагогічного колективу, органів 
студентського самоврядування та громадських 
угрупувань є формування позитивної мотивації 
щодо оволодіння професійними компетенціями 
та створення умов для формування 
громадянськості й духовності, національної 
самосвідомості, високого рівня культури, прояву 
і розвитку творчих здібностей студентів.  

Розв’язання цих завдань значною мірою зале-
жить і від науково обґрунтованої організації по-
зааудиторної навчальної і виховної роботи, що є 
необхідним складником професійної підготовки 
майбутніх фахівців і здійснює вирішальний 
вплив на процес особистісного виховання та 
соціалізації обдарованої молоді. 

Позааудиторна робота — це не лише засіб 
зростання інтелектуального потенціалу, профе-
сійної культури, а й платформа формування 
відповідальності, оволодіння засобами самови-
ховання та самоосвіти, яка забезпечує студентам 
середовище, в якому вони можуть зібратися 
разом, обговорити наявні проблеми і розробити 
шляхи досягнення спільних цілей. 

Через участь у позааудиторній діяльності 
обдарована молодь взаємодіє з особистостями, 
які мають подібні інтереси, забезпечуючи 

соціальну інтеграцію в спільноту навчального 
закладу. В результаті студенти, які беруть участь 
у позааудиторних заходах, розглядають час, 
проведений у коледжі, як позитивний досвід та 
відчувають себе частиною навчального закладу  

Позааудиторну роботу поділяють на профе-
сійну та соціальноспрямовану.  До першої кате-
горії відносяться участь у наукових гуртках, 
студентському науковому товаристві, дослід-
ницьких проектах, олімпіадах, конференціях. Та-
ка діяльність носить фаховий характер, об‘єднує 
студентів подібних спеціальностей, проходить 
під керівництвом викладача та вимагає від сту-
дентів чималих зусиль, послідовності, цілеспря-
мованості та вмотивованості. “Суто” виховна, 
соціальноспрямована складова системи позаа-
удиторної роботи студентів сприяє формуванню 
високоморальної й інтелектуально розвиненої 
особистості, яка здатна швидко й безболісно 
адаптуватися до складних умов; уміє розкри-
вати, аналізувати й активно використовувати 
свої потенційні можливості. [10, 33 ]. 

При плануванні та організації поза аудиторної 
роботи значна роль відводиться її важливій скла-
довій - науково-дослідній діяльності студентів, 
яка, по-перше,  спрямована на поглиблення мо-
тивації творчої професійної діяльності студентів, 
сприяє розвитку творчого мислення студентів, 
озброєнню студентів дослідницькими вміннями 
для здійснення цієї діяльності. По-друге, заохо-
чення студентів та участь їх у науково-дослідній 
роботі сприяє, розвитку в них самостійності й іні-
ціативності, індивідуального професійного сти-
лю, творчих здібностей, без чого неможливе здій-
снення професійної діяльності на високому рівні.  

Водночас, незважаючи на значну кількість 
досліджень, накопиченого досвіду роботи ви-
щих навчальних закладів, уставлена практика 
системи підготовки педагогічних кадрів 
недостаньо зорієнтована на системний розвиток 
науково-дослідницького потенціалу 
майбутнього педагога.. 

Основними причинами цього є: відсутність 
єдиної концепції науково-дослідної діяльності 
студентів в умовах навчання у вищих навчаль-
них закладах; спрямованість змісту, методів і ор-
ганізаційних форм на репродуктивно-ілюстра-
тивний характер навчання; незначний обсяг ча-
су, відведеного на опанування теорії і методики 
організації науково-педагогічних досліджень; 
неузгодженість між структурними компонен-
тами системи науково-дослідної підготовки 
студентів і відсутність ефективних засобів сти-
мулювання їхньої наукової діяльності. Наслід-
ком такої ситуації є несформованість у студентів 
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установки на оволодіння культурою наукового 
пошуку, незначний обсяг знань з методики 
наукових досліджень; недостатня сформованість 
дослідницьких умінь, невисока готовність до 
участі в експериментально-дослідницькій діяль-
ності тощо[4.2.]. 

В умовах педагогічного коледжу  найефек-
тивнішою  є наскрізна система організації поза-
аудиторної роботи, яка розпочинається на 1 курсі 
з виконання простих пошуково-дослідницьких 
завдань, продовжується у вигляді більш склад-
них форм професійно спрямованої діяльності на 
другому та третьому курсах, а на четвертому 
курсі може перейти в цілісний науковий пошук, 
результати якого будуть викладені у курсовому 
дослідженні. 

Результатами активної науково-дослідниць-
кої роботи студентів є численні цікаві проекти, 
наукові роботи, які мають професійну спрямо-
ваність, творчі виставки, перемоги в конкурсах, 
студентських олімпіадах, інтелектуальні змаган-
нях різних рівнів науково-теоретичні конферен-
ції, «круглі столи», семінари та ін. 

Навички і досвід, набуті студентами завдяки 
поза аудиторній роботі сприяють формуванню 
життєвих та професійних компетентностей. Сту-
денти, які беруть активну участь у позаауди-
торній роботі коледжу,зазвичай, мають кращу 
академічну успішність Така діяльність формує 
вміння працювати у команді, обов‘язковість, 
відповідальність, лідерські навички, а участь у 
соціальних та благодійних проектах, дає 

можливість бачити результати своєї роботи, 
набути соціального досвіду громадської роботи. 
Неофіційні умови дають можливість викладачам 
краще вивчити особливості характеру студентів, 
індивідуалізувати виховну роботу. 

Креативність, безпосередність, сміливість і 
наполеглива праця – основні характерні риси 
людей, здатних до самореалізації Таким чином, 
феномен самореалізації особистості студента ви-
щого педагогічного навчального закладу через 
систему позааудиторної роботи повинен 
розглядатися як процес, як діяльність, як 
творчість, як потреба. 

Висновки Компетентнісний підхід в 
організації позааудиторної роботи коледжу 
орієнтується на професійну компетентність як 
якість особистості майбутнього педагога, що 
характеризує рівень його інтеграції як у 
середовище професійної діяльності, так і у різні 
соціальні середовища, входження у які  виявляє 
необхідність виконувати різні соціальні ролі.  

Такий компетентнісний підхід, який 
ґрунтується на інтегрованих вимогах до 
результату освітньої діяльності, потребує 
подальшого наукового дослідження, оскільки 
він вимагає від учасників навчального і 
виховного процесів кардинально змінювати як 
мету, так і вектор змісту освітнього процесу в 
навчальному закладі: від передання знань і вмінь 
предметного змісту до формування розвиненої 
особистості із життєвими та професійними 
компетентностями 
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Статья освещает пути реализации компетентностного подхода в организации внеаудиторной работы в 
педагогическом колледже 
 
The article is devoted to the coverage of ways of implementing the competence approach in the organization outside classroom work 
at college 
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