
Досвід  

роботи педагогічного 

колективу Балаклійської 

станції юних натуралістів  

Балаклійської районної ради  

Харківської області  

за темою:  

«Формування  

конкурентоздатності  

вихованця Балаклійської  

станції юних натуралістів» 

Директор -  
Пурдя Людмила Андріївна 





Педагог: 
•аналітик; 
•діагност; 
•прогнозист; 
•проектувальник; 
•організатор; 
•новатор; 
•майстер; 
•творець; 
•дослідник 

 

Науково-методична робота  
з формування компетентнісного 

педагога 

Конкурентоздатний 

вихованець:  
• активізація мислення; 
• самостійне творче 
вироблення рішень; 
• підвищення ступеня 

мотивації; 
• постійна взаємодія з 

педагогом за допомогою 

прямих чи зворотних 

зв’язків 

Оновлення навчально-
виховного процесу 

педагогічними 

інноваціями 

Науково-методичний 

супровід формування 

компетентнісної моделі 

вихованця  
«Програма 

розвитку закладу»  

•діагностування; 
•тестування; 
•аналіз; 
•тренінг 

Розбудова виховної системи  
закладу в умовах 

формування превентивного  
виховного середовища 

Формування 

здоров’язбережувального  
освітнього середовища –  

 пріоритетне завдання СЮН  
у рамках моделі «Школа сприяння 

здоров’ю» 

Державно-громадська  
модель управління СЮН 

Проект «Моніторинг 

освітнього процесу» 

Модель інноваційної діяльності Балаклійської СЮН 



Модернізація 
позашкільної еколого-
натуралістичної освіти 

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 

РОЗВИТОК 
ДОПРОФІЛЬНОЇ та 

ПРОФЕСІЙНОЇ 
підготовки 















СТРУКТУРА ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ СЮН 

Юні друзі природи Наукові товариства «Ерудит» Гуртки 

СЮН, 

наукові 

товариства 

МЕТА: 
- виявляти інтереси дітей; 
- перевіряти можливості вихованців. 

Наукові 

товариства, 

профільні 

школи 

ЗАВДАННЯ: 
- створення умов для виявлення схильностей, 

здібностей учнів; 
- формування практичного досвіду та інтересів у 

різних сферах пізнавальної діяльності 

МЕТА: 
- розвивати здібності особистості в певній 

галузі пізнавальної діяльності 

ЗАВДАННЯ: 
- розвиток творчої самостійності; 
- створення умов для подальшої професійної 

підготовки, вибору сфери діяльності; 
- формування системи уявлень, ціннісних 

орієнтацій, дослідних умінь і навичок 

Допрофільне навчання 
(ІІІ рівень навчання) 

Рання профілізація  
(І, ІІ рівні навчання) 

Секції, 

відділення 

МАН 

Шкільне лісництво 

Очно-заочна біологічна школа для 

дітей сільської місцевості 

Курс «Основи наукових досліджень» 

Селекція та генетика 

Ветеринарія та зоотехнія 

Історичне краєзнавство 

Кліматологія і метеорологія 

Зоологія і ботаніка 

Любителі  
домашніх тварин 

Юні охоронці природи 

Юні екологи 

Юні квітникарі 

Юні овочівники 

НТ «Екознайка» 

 

 
   

 

 
   

 
 

 



Я 

Загальні компетенції  

Загальнокультурні  Інтелектуальні  Соціально-комунікативні  Особистісні  

Цінності, традиції 

національної культури  

Здатність до прогностичної 

діяльності  
Адекватність взаємодії з людьми Адаптивність 

Гуманність, 

толерантність 

Здатність до проектувальної 

діяльності  

Відстоювання прав 

особистості  

Прояв громадських 

почуттів 

Здатність до рефлексивної 

діяльності 

Здатність до пізнавальної 

діяльності  

Лінгвістичні вміння 

Соціальний інтелект  

Соціальні вміння і навички  

Креативність  

Мотивація досягнення 

успіху  

Внутрішній фокус 

контролю  

Профільні предметно-орієнтовані компетенції  

Соціально-громадські компетенції 

Екологізація 

навчально-
виховного процесу 

Валеологізація 

навчально-
виховного процесу 

Організація 

фізкультурно-
оздоровчої роботи  

Високий рівень володіння 

методами і прийомами постановки 

і вирішення практичних завдань 

Високий рівень 

соціальної 

адаптації 

Життєві навички  
(компетенції), що сприяють 

соціальному здоров’ю 

Активна 

громадянська 

позиція  

Життєві навички 

(компетенції), що 

сприяють фізичному 

здоров’ю 

Життєві навички (компетенції), 

що сприяють духовному та 

психічному здоров’ю 

Створення 

превентивного 

виховного 

середовища 

Модель конкурентоздатного вихованця Балаклійської станції юних натуралістів 



Життєві 

навички  
(компетенції), 

що сприяють 

соціальному 

здоров’ю 

Життєві навички 

(компетенції), що 

сприяють 

фізичному здоров’ю 

Життєві навички 

(компетенції), що 

сприяють духовному 

та психічному 

здоров’ю 

Навички ефективного 

спілкування 

Навички раціонального 

харчування Уміння самоусвідомлювати 

власну унікальність 
Навички 

співпереживання 

Навички рухової 

активності  

Навички 

розв’язування 

конфліктів 
Навички поведінки в 

умовах тиску, погроз, 

дискримінації 

Санітарно-гігієнічні 

навички 

Режим праці та відпочинку 

Аналіз проблем і 

прийняття рішень 

Мотивація успіху і 

тренування волі 

Визначення життєвих 

цілей і пріоритетів  
Навички соціальної 

діяльності 
Успіх як форма 

самореалізації 

особистості 

«Створення ситуації 

успіху» 
Впровадження 

педагогічних 

технологій 

«Створення ситуацій 

успіху» 

Навички самоконтролю 

Соціально-громадські життєві компетенції 



Позитивне ставлення  
до себе, інших людей, до 

життєвих перспектив. 

 
 

Самоусвідомлення 

і самооцінка: 
 

 
 

Аналіз проблем і 

прийняття рішень: 
 

Уміння визначати 

пріоритети і 

раціонально 

використовувати час. 

 
 

Визначення життєвих 

цілей і програм: 
 

 
 

Навички 

самоконтролю: 
 

 
 

Мотивація успіху і 

тренування волі: 
 

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНЦІЇ), ЩО СПРИЯЮТЬ ДУХОВНОМУ ТА ПСИХІЧНОМУ ЗДОРОВ’Ю: 



НАВИЧКИ ЕФЕКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ : 

НАВИЧКИ СПІВПЕРЕЖИВАННЯ: 

НАВИЧКИ РОЗВ’ЯЗАННЯ КОНФЛІКТІВ: 

НАВИЧКИ ПОВЕДІНКИ В УМОВАХ ТИСКУ, ПОГРОЗ, ДИСКРИМІНАЦІЇ: 

НАВИЧКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І СПІВРОБІТНИЦТВА: 

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНЦІЇ),  ЩО СПРИЯЮТЬ СОЦІАЛЬНОМУ ЗДОРОВ’Ю: 

•  навички впевненої (адекватної) поведінки, серед яких – застережні дії щодо зараження ВІЛ-
інфекцією; 
•  уміння розрізняти вияви дискримінації, зокрема, щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД; 
•  уміння відстоювати свою позицію та відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема, 

пов’язаних із залученням до куріння, вживання алкоголю, наркотичних речовин; 
•  уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти в разі загрози насилля. 

•  уміння бути членом команди; 
•  уміння визнавати  внесок інших у суспільну роботу; 
•  уміння адекватно оцінювати свої здібності і свій внесок у суспільну діяльність. 

•  уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфліктиінтересів; 
•  уміння розв’язувати конфлікти поглядів на основі толерантності; 
•  уміння розв’язувати конфлікти інтересів за допомогою констуктивних переговорів.  

•  уміння розуміти почуття і проблеми інших людей; 
•  уміння висловлювати це розуміння; 
•  уміння рахуватися з почуттями інших людей; 
•  уміння виявляти допомогу і підтримку.  

 
•  уміння слухати; 
•  уміння чітко висловлювати свої думки; 
•  уміння відкрито виражати свої почуття, без тривоги і звинувачень; 
•  володіння певербальною мовою (жести, міміка, інтонація тощо); 
•  адеватна реакція на критику; 
•  уміння просити про послугу або допомогу. 



Дотримування 

режиму 

харчування 

Уміння складати 

харчовий раціон, 

враховуючи реальні 

можливості і користь 

для здоров’я 

Вміння 

визначати і 

зберігати високу 

якість харчових 

продуктів 

НАВИЧКИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ: 

 
Навички виконання 

ранкової зарядки 

Регулярні заняття 

фізичною культурою, 

спортом, рухливими 

іграми, фізичною працею 

Навички особистої 

гігієни 

Уміння виконувати 

гігієнічні процедури 

(догляд за шкірою, зубами, 

волоссям тощо) 

Вміння чергувати 

розумову і фізичну 

активність 

Вміння знаходити  
час для регулярного 

харчування і повноцінного 

відпочинку 

 

ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНЦІЇ),  ЩО СПРИЯЮТЬ ФІЗИЧНОМУ ЗДОРОВ’Ю: 

 

 

РЕЖИМ ПРАЦІ ТА ВІДПОЧИНКУ: 

 

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ НАВИЧКИ: 

 

НАВИЧКИ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ: 

 



  
  

Головні напрями діяльності 
 

забезпечення 

доступності 
 позашкільної  

освіти; 

підвищення  
якості  

навчання  
та виховання; 

інноваційність 

результативність 

навчання та 

виховання 











Пільговий контингент 



Балаклійська 
СЮН 

КЗ Харківська обласна станція 
юних туристів Харківської 

обласної ради 

КЗ Харківський центр 
дослідницько-

експериментальної 
діяльності «Будинок 
вчителя» Харківської 

обласної ради 

КЗ «Харківський 
обласний палац 

дитячої та юнацької 
творчості» 

Харківської обласної 
ради 

Харківський 
національний 

університет 
ім.В.Н.Каразіна 

Харківська державна 
зооветиринарна 

академія 

Інститут 
рослинництва ім. 
В. Я. Юр’єва НААН 

Національний 
еколого-

натуралістичний 
центр учнівської 

молоді МОН 

Державна дослідна 
станція 

птахівництва 
Національної 
академії наук 

України 

Національний 
природний парк 
«Гомільшанські 

ліси» 

Біосферний 
заповідник 

«Асканія-НОВА» 

Харківський 
національний 

аграрний 
університет 

ім.В.В.Докучаєва 

Харківський 
зоопарк 

Екопарк 
Фельдмана 



Творець 

Керівник 

гуртка 

Дослідник 

Має високий 

рівень 

загально-
культурної 

компетен-
тності 

Володіє 

новітніми 

педагогічними 

техноло- 
гіями 

Має високий рівень 

професіоналізму 
Має гнучке 

педагогічне 

мислення 

Має цілісне бачення своєї 

діяльності 

Має високий 

рівень 

методологічної 

компетенції 

Свідомо працює над 

розвитком індиві-
дуальності 

Відкритий до 

постійного профе-
сіонального 

навчання, набуття 

досвіду 

Активно бере 

участь в оновленні 

змісту поза-
шкільної освіти 

Генерує 

ідеї 
Створює та 

організовує 

творче 

розви-
вальне 

середовище 

Володіє 

педаго-
гічною 

імпро-
візацією 

Перебуває в 

постійному 

пошуку нового, 

втілює педагогічні 

новації в 

практику 

Стимулює 

творчу 

діяльність 

учнів 

Володіє 

основами 

педагогіки, 

співпраці, 

співтворчості, 

партнерства 

Модель компетентнісного керівника гуртків 
 

 
   

 



Методичні заходи з метою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників 2014/2015 н. р. 



удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми;  

забезпечення інноваційного змісту навчання та 

використання інноваційних технологій; 

проведення психолого-педагогічного моніторингу; 

активне впровадження інноваційних технологій  

креативного навчання; 

підвищення якості профільного навчання ; 

оптимальне використання можливостей матеріально-
технічної бази закладу. 

Науково-методичний супровід формування  
моделі конкурентоздатного вихованця – це: 



Загальний показник впровадження  
моделі створення «Ситуації успіху» за 2012-2015 рр. 



Моніторинг рівня вихованості  



Моніторинг участі вихованців у конкурсах 







Моніторинг результату становлення конкурентоздатності 

особистості вихованця  



Дякуємо за увагу! 


