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КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНА РЕАБІЛІТАЦІЙНА  
ОСВІТА ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ  
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  

НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Маврін В.В.  

Постановка проблеми. Загальною тенденцією розвитку системи освіти у пе-
редових країнах є відмова від пріоритету отримання учнями великого багажу знань, 
умінь і навичок, натомість утвердження нової домінанти – набуття дитиною здатнос-
ті та готовності до вирішення нестандартних життєвих завдань. Пошук можливостей 
системної реалізації цієї домінанти є особливо важливим для навчально-реабіліта-
ційних закладів, адже розвиток життєвої компетентності у дітей з обмеженими мож-
ливостями здоров’я потребує додаткової уваги фахівців, застосування інноваційних 
підходів, заснованих на чіткому розумінні зони найближчого розвитку дитини та її 
особливих освітніх потреб. Ці актуальні проблеми мають розглядатися і вирішувати-
ся системно, з єдиних теоретико-методологічних позицій, що передбачає ґрунтовний 
аналіз сутності життєвої компетентності і способів її розвитку у підростаючого поко-
ління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Осмислення феномену життєвої 
компетентності людини триває багато століть. Провідні мислителі різних епох у своїх 
міркуваннях доходили до висновку, що ключовим показником якості освіти є не тіль-
ки грамотність людини, але і її всебічна (фізична, інтелектуальна, емоційна, духовна) 
підготовленість до успішного життя, до самореалізації в умовах актуального соціаль-
ного середовища. Ще на початку нової ери видатний римський філософ Сенека на-
голошував: «Non scholae, sed vitae discimus!» (слід вчитися заради життя, а не заради 
школи). Але протягом багатьох століть реальні можливості для втілення передових 
ідей щодо наближення освіти до життя були мінімальними. Навіть в елітних школах, 
найбільш ефективних для свого часу, часто панувала схоластика. І лише в ХХ столітті, 
коли освіта звільнилася від дискримінацій, ідеологічних і схоластичних кайданів, коли 
значно зріс добробут суспільства, – тоді з’явилися справжні можливості для всебіч-
ного розвитку життєвої компетентності школярів. І, як прогнозують експерти, пер-
спективи ХХІ століття для людства тісно пов’язані з тим, наскільки компетентнісно 
спрямована освіта стане масовою, наскільки повно її пріоритети втіляться у повсяк-
денному шкільному житті.

Нині все більше передових країн світу оцінюють освітні результати саме в кон-
тексті компетентнісного підходу. У результаті масштабного діалогу між теоретиками 
та практиками освіти було вироблено єдину концепцію щодо визначення конкретних 
показників життєвої компетентності. Так, Рада Європи в 1996 р. визначила орієнтов-
ний перелік ключових компетентностей, який включає 5 пунктів:

1) політичні та соціальні компетентності;
2) компетентності, пов’язані з життям у багатокультурному суспільстві;
3) компетентності, що стосуються володіння усним та писемним мовленням, 

включаючи знання більш ніж однієї мови;
4) компетентності, пов’язані із розвитком інформаційного суспільства;
5) компетентності вчитись впродовж життя.
Теоретико-методологічні засади компетентнісно спрямованої педагогіки обґрун-

товані в роботах зарубіжних дослідників Р. Барнетта [22], Л. Засєєвої [5], О. Лебедє-
ва [6], І. Осмоловської [9], А. Петренка [11], Д. Равена [13], А. Хуторського [18], С. Ши-
шова [19], Ф. Ялалова [20] та ін.

Україна не стоїть осторонь процесу компетенізації освіти, її спрямування на 
підготовку життєво компетентних випускників навчальних закладів. У своїх роботах 
вітчизняні науковці І. Єрмаков [4], В. Нечипоренко [4], Є. Павлютенков [10], І. Роди-
гіна [14], Г. Сазоненко [16], Л. Сохань [17], І. Ящук [21] та ін. розкрили сутність жит-



109

тєвої компетентності, запропонували перелік ключових компетенцій як компонентів 
життєвої компетентності, розглянули проекції феномену життєвої компетентності на 
різні сфери особистого та суспільного життя людини. Реабілітаційний аспект ком-
петентнісно спрямованої освіти висвітлено в роботах В. Бондаря [1], П. Горностая [3], 
В. Нечипоренко [7], [8] та ін.

Науковці-теоретики заклали концептуальний фундамент компетентнісно спря-
мованої освіти, довели її доленосне значення для сьогодення та майбутнього україн-
ської освіти. Але, оскільки критерієм істини є практика, вимагає ґрунтовного аналізу 
досвід впровадження компетентнісного підходу в навчальних закладах різних типів. 
Зокрема, актуальним є вивчення здобутків, проблем і перспектив компетентнісно 
спрямованої реабілітаційної освіти в навчально-реабілітаційних центрах, які успіш-
но виконують роль акмеологічного середовища, сприятливого для самоактуалізації 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, їх становлення як суб’єктів власної 
життєдіяльності.

Мета статті – аналіз значення компетентнісно спрямованої реабілітаційної осві-
ти як теоретико-методологічного підґрунтя функціонування та інноваційного розви-
тку навчально-реабілітаційного центру.

Виклад основного матеріалу дослідження. При аналізі практичної значу-
щості  ідей і положень компетентнісно спрямованої реабілітаційної освіти необхідно 
враховувати, по-перше, системність їх впровадження, по-друге, – результати наукової 
експертизи інноваційного досвіду закладу. Цим вимогам задовольняє інноваційний 
досвід Хортицького національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного 
центру. Протягом багаторічної (з 1993 р.) експериментальної діяльності в закладі ство-
рено цілісний збагачений освітньо-реабілітаційний простір, сприятливий для розви-
тку у кожного вихованця ключових життєвих компетенцій. Центральним механізмом 
розбудови такого простору виступає впровадження освітньо-реабілітаційних нововве-
день (технологій, програм, методик, навчальних і методичних посібників, організацій-
них структур), завдяки яким заклад системно перейшов від режиму функціонування 
на шлях інноваційної діяльності на засадах компетентнісно спрямованої освіти.

Визначення цих засад, тобто базових положень щодо розвитку життєвої компе-
тентності дитини, відбувалося в ході творчого педагогічного пошуку, призначеного 
дати відповіді на актуальні питання освітньої практики, а саме:

 ₋ Що таке життєва компетентність?
 ₋ З яких компонентів складається життєва компетентність?
 ₋ Яким чином можна розвивати життєву компетентність учнів навчально-реабі-

літаційного центру?
Розглянемо відповіді на кожне з цих питань, отримані в результаті науково-до-

слідницької роботи педагогічного колективу Хортицького центру.
Обґрунтована відповідь на перше питання – про сутність життєвої компетент-

ності – була отримана завдяки аналізу наукової літератури та розробці моделі життє-
вої компетентності особистості (рис. 1).

Як показано на рис. 1, життєву компетентність особистості можна системно опи-
сати через виділення двох її параметрів: здатності та готовності до успішної життєді-
яльності. Поняття «здатність» відображає потенціал особистості щодо успішної жит-
тєдіяльності, який включає в себе здібності (індивідуально-психологічні особливості) 
особистості й отриманий нею досвід (знання, уміння та навички). Таким чином, здат-
ність дитини до успішної життєдіяльності проявляється через реалізацію генетично 
успадкованого у вигляді задатків потенціалу в процесі набуття життєво важливого 
досвіду. Тісний зв’язок розвитку здібностей та досвіду діяльності індивіда відобража-
ється у принципі єдності свідомості та діяльності, який  сформулював С. Рубінштейн: 
«Формуючись у діяльності, психіка, свідомість у діяльності й проявляється. Діяльність 
і свідомість − не два в різні боки спрямовані аспекти. Вони створюють органічне ціле − 
не тотожність, але єдність» [15].

Слід відмітити, що в контексті формування життєвої компетентності знання роз-
глядаються не як сукупність умоглядних, відірваних від життя поглядів та уявлень, а 
в якості інструменту правильної інтерпретації та ефективного розв’язання життєвих 
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проблем. Це призначення знань А. Петровський і В. Петровський характеризують на-
ступним чином: «Знання як інструментальна основа діяльності – це не лише відомості 
про світ. Вони виступають у своєму функціональному аспекті, як такі, що призначені 
для чогось, слугують чомусь. Такий самий, по суті, смисл надається терміну «функціо-
нальна грамотність», що означає здатність людей орієнтуватися в системі соціальних 
відносин, діяти відповідно до обставин у будь-яких життєвих ситуаціях. Знання, як 
частина інструментальної основи активності, тісно взаємопов’язані з навичками» [2, 
с. 265].

Рис. 1. Модель життєвої компетентності особистості

Другий параметр життєвої компетентності − готовність − визначає успішність 
мобілізації наявних ресурсів особистості (здібностей, знань, умінь і навичок) для ви-
рішення життєвих завдань. Готовність людини до активної дії ґрунтується на сформо-
ваних переконаннях, настановах і ціннісних орієнтаціях, які підтримують мотивацію 
на належному рівні та надають їй цілеспрямованого характеру. Згідно з діяльнісним 
підходом до розуміння становлення особистості, мотивація є початковою ланкою та 
першочерговим фактором успішності будь-якого виду діяльності. Відповідно до за-
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пропонованої О. Леонтьєвим структури мотивації (мотив − мета − умови), наявність 
сталих мотивів є передумовою постановки та реалізації індивідом цілей і завдань, а 
отже, і одним із системоутворювальних чинників успішної життєдіяльності [12, с. 188].

Системний характер життєвої компетентності закономірно визначає взаємообу-
мовленість властивостей особистості, відображених у поняттях «готовність» і «здат-
ність». З одного боку, готовність є необхідною умовою реалізації здатності (як зазна-
чалося вище, будь-яка діяльність починається з мотивації). Разом із тим, готовність до 
виконання певних завдань є результатом успішного розв’язання аналогічних проблем 
у минулому, адже переживання успіху є найпершим фактором виникнення в особис-
тості інтересу та системи дієвих мотивів. У психології вплив набутого досвіду на моти-
вацію та цілепокладання отримав назву «феномену апробації цілі дією».

З’ясування сутності та параметрів життєвої компетентності дозволило педагогіч-
ному колективу перейти до пошуку відповідей на друге центральне питання: «З яких 
компонентів складається життєва компетентність?» Повний та вичерпний опис цих 
компонентів можливий завдяки виділенню ключових компетенцій, якими має ово-
лодіти особистість. Нині існує велика кількість можливих варіантів репертуару клю-
чових компетенцій, адже не тільки наукові центри, але й окремі навчальні заклади 
розробили власні переліки компетенцій. Свій внесок у масштабну дискусію з даного 
питання зробив і педагогічний колектив Хортицького центру. Розроблений у закладі 
репертуар ключових життєвих компетенцій враховує не тільки європейські тенденції 
та вітчизняні нормативні документи, але й особливості суб’єкта компетентності – ди-
тини з обмеженими можливостями здоров’я. Ці особливості актуалізують важливість 
компетенцій життєздатності та життєстійкості, оволодіння якими дозволить дитині 
компенсувати проблеми зі здоров’ям і досягти повноти самореалізації. Виключно 
важливими для дитини з особливими потребами також є життєтворчі компетенції, 
які визначають ефективність проектування та творчого здійснення особистістю влас-
ного життя. До категорії ключових слід віднести також компетенції, що лежать в осно-
ві успішної життєдіяльності людини в сучасному суспільстві – динамічному, глоба-
лізованому, інформатизованому, комунікативно насиченому, наповненому демогра-
фічними та екологічними проблемами. У зв’язку з цими реаліями на перший план 
розвитку особистості виходять компетенції навчатися впродовж життя, соціальні, сі-
мейно-побутові, комунікативні, інформаційні, політико-правові, професійно-трудові, 
полікультурні, культурно-дозвіллєві та екологічні компетенції. У Хортицькому центрі 
ці компетенції описані не ізольовано, а системно – у рамках цілісної моделі компе-
тентного випускника закладу.

Конкретизований опис параметрів життєвої компетентності логічно привів до 
постановки нового питання: «Яким чином можна розвивати життєву компетентність 
учнів навчально-реабілітаційного центру?» Відповіддю є модель підготовки компе-
тентного випускника Хортицького центру, в якій відображені основні шляхи розвитку 
12 ключових компетенцій завдяки компонентам освітньо-реабілітаційного простору 
закладу:

 ₋ виховній системі «Школа життєтворчості»;
 ₋ системі учнівсько-студентського проектування;
 ₋ діяльності учнівсько-студентського самоврядування;
 ₋ функціонуванню «Школи здоров’я та самореабілітації»;
 ₋ роботі над різноманітними соціальними проектами;
 ₋ побудові навчального процесу на засадах особистісно зорієнтованих технологій 

навчання;
 ₋ реалізації різноманітних цільових програм життєтворчості («Мистецтво жит-

тєвого проектування», «Життєстійкість і життєздатність особистості», «Соціологія та 
історія життя», «Самопізнання», «Профільне самовизначення», «Розвиток самоосвіт-
ніх компетенцій», «Змістовне дозвілля», «Сім’я», «Екологія рідного краю» та ін.).

Звичайно, зміст, форми і методи роботи педагогів щодо розбудови компетент-
нісно спрямованої освіти суттєво відрізняються залежно від віку школярів та специ-
фіки конкретного предмета. Так, у початковій школі вчителі не лише дають знання з 
навчальних предметів, але й сприяють розвитку у кожної дитини дрібної моторики, 
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мислення, пам’яті, уваги, емоційно-вольової сфери. Наприклад, заучування і декламу-
вання віршів забезпечують одночасно декілька цінних результатів: розвиток пам’яті та 
літературного смаку школярів, а також створення на уроці позитивного емоційного 
настрою.

Для вчителів фізкультури пріоритетним напрямом компетентнісно спрямованої 
освіти є розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я, яке є стрижнем здоро-
вого способу життя. Без усвідомлення здоров’я як головної цінності всі засвоєні фіз-
культурні вправи, сформовані рухові вміння будуть для людини пасивним вантажем, 
який не втілюється у повсякденному житті. Розвитку в учнів ціннісного ставлення до 
власного здоров’я сприяє проведення вчителями уроків-свят, уроків-змагань, уроків-
забав, спортивних ігор, емоційний заряд яких глибоко впливає на мотиваційно-цін-
нісну сферу особистості.

Для вчителів-предметників фізико-математичного циклу цінним методом за-
безпечення компетентнісної спрямованості навчального процесу є кейс-метод, який 
дозволяє зробити абстрактний матеріал, властивий точним наукам, більш цінним, 
практично значущим для учнів, сприяє розвитку у них здатності інтегрувати різні ін-
формаційні потоки, розуміти загальний контекст життєвої ситуації, розвитку аналі-
тичних умінь і креативності. Вже в початкових класах вчителі в ігровій формі пропо-
нують дітям елементарні проблемні ситуації, пов’язані з життєвим досвідом молод-
ших школярів. У міру просування учня по шкільній вертикалі вчителі ускладнюють 
кейси – як кількісно (за обсягом інформаційних потоків, інтегрованих в одному кейсі), 
так і якісно (за ступенем проблемності кейсу). Завдяки цьому у старших класах учень 
оволодіває складною життєтворчою компетенцією – здатністю бачити проблемні си-
туації у реальному житті та застосовувати свій інтелектуальний і творчий потенціал 
для їх розв’язання.

Досвід аналізу (а іноді, у випадку з найбільш здібними учнями, – і складання) 
проблемних ситуацій допомагає дитині зрозуміти практичну значущість не лише 
прикладних, але й фундаментальних фізико-математичних проблем, усвідомити 
важливість теоретичних знань з точних наук для матеріально-технічного прогресу 
людства. Навіть елементарні завдання вчителі намагаються пов’язати з життєвим до-
свідом школярів. Наприклад, при вивченні теми «Теорія ймовірностей» вчитель про-
понує близьке учням завдання – підрахувати, «скільки існує способів обрати старосту 
та його заступника в нашому класі», а не умоглядне – «скількома способами члени 
комісії з 8 осіб можуть обрати голову та його заступника».

Універсальним для системи компетентнісно спрямованої освіти закладу є метод 
проектів, який впроваджується на уроках з усіх шкільних предметів. Завдяки широ-
кому спектру видів діяльності на всіх етапах роботи (розробка, захист, реалізація про-
екту) кожна дитина може зробити свій внесок у загальну справу, знайти найкращий 
для себе варіант самореалізації. Оскільки термін роботи над проектом визначається 
за згодою педагогів і дітей, а жорсткі вимоги до кінцевого результату відсутні, про-
ектна діяльність є незамінним засобом задоволення індивідуальних запитів і потреб 
учнів незалежно від їх психофізичних можливостей.

Окремо доцільно зупинитися на такому аспекті, як розвиток професійно-тру-
дових компетенцій вихованця навчально-реабілітаційного центру, питання про які 
сьогодні дуже гостро стоїть перед освітянами України у зв’язку з недостатньою конку-
рентоспроможністю на ринку праці молодих людей з особливими потребами. У ре-
зультаті аналізу та пошуку шляхів розв’язання даної проблеми колектив Хортицького 
центру запропонував сучасне бачення професійно-трудових компетенцій, засноване 
на їх інтегрованому розумінні – з урахуванням, по-перше, загальноцивілізаційних 
вимог до сучасної людини (її грамотності та культури); по-друге – чинних вимог до 
освітньо-кваліфікаційної підготовки фахівця; по-третє – вимог до спеціаліста, які ви-
сувають роботодавці, зацікавлені у професійно компетентних працівниках. Саме таку 
інтерпретацію змісту професійно-трудових компетенцій можна вважати адекватною 
тенденціям розвитку сучасного суспільства. Орієнтація саме на актуальну та прогно-
зовану суспільну ситуацію дозволяє досягти насправді ефективного розвитку профе-



113

сійно-трудових компетенцій дитини, що є основою її успішної інтеграції в суспільство 
та майбутньої професійної самореалізації.

Досягнення інтегрованого розуміння змісту професійно-трудових компетенцій 
особистості значною мірою стало можливим завдяки унікальній структурі закладу, 
яка відкриває шляхи для поступального професійного становлення особистості та 
відстеження ефективності цього процесу. Наявність у структурі Хортицького центру 
дошкільного відділення, загальноосвітньої школи та коледжу дозволяє закладу висту-
пати одночасно у двох якостях: освітнього закладу та роботодавця (для випускників 
педагогічного відділення коледжу, які залишаються у рідних пенатах працювати соці-
альними педагогами-вихователями в дошкільному відділенні та школі). В якості освіт-
нього закладу Хортицький центр орієнтується на вимоги до грамотності, культури 
та освітньо-кваліфікаційної підготовки майбутнього фахівця. А в якості роботодавця 
заклад сам висуває такі вимоги, оскільки робота в дошкільному та загальноосвітньому 
підрозділах національного навчально-реабілітаційного центру інноваційного типу ви-
магає від педагогів високого рівня сформованості професійно-трудових компетенцій. 
Ефективність циклу розвитку професійно-трудових компетенцій школярів і студентів 
залежить від зворотного зв’язку, тобто від впливу інформації про рівень сформованос-
ті компетенцій молодого спеціаліста (з точки зору закладу як роботодавця) на процес 
їх формування (у закладі як навчально-реабілітаційному центрі). Причому і поста-
чальником, і реципієнтом зворотного зв’язку є один заклад, завдяки чому унемож-
ливлюються непорозуміння, характерні для діалогу між навчальними інституціями 
та роботодавцями. Широко розповсюдженою є ситуація, коли обидві сторони замість 
того, щоб проаналізувати реальні труднощі та спробувати знайти шляхи їх вирішен-
ня, висувають одна до одної неадекватні вимоги та претензії. Єдино можливі способи 
оптимізації такого діалогу – згода обох сторін стосовно взаємних зобов’язань або ж 
об’єднання навчального закладу та роботодавця в одній структурі. Звичайно, другий 
спосіб вимагає особливих умов, але у випадку його реалізації – як у Хортицькому цен-
трі – перед такою структурою відкриваються принципово нові можливості розвитку 
професійно-трудових компетенцій майбутніх працівників. Важливо при цьому те, що 
будь-яка критика однієї сторони (постачальника навчальних послуг або роботодавця) 
автоматично стає самокритикою, яка, як відомо, є неодмінною умовою поступу.

Таким чином, процес розвитку професійно-трудових компетенцій школярів і 
студентів є цілісною і замкненою системою. Завдяки цьому забезпечується безперерв-
ність впровадження технології, наступність між її етапами та ефективність в цілому, 
оскільки циклічність є важливою умовою успішного функціонування будь-якої сис-
теми, в даному випадку – системи розвитку професійно-трудових компетенцій. Роз-
глянемо змістове наповнення цієї системи в рамках загальноосвітнього та фахового 
навчання в умовах Хортицького центру.

Ядром професійно-трудових компетенцій є грамотність людини, її здатність до 
сприйняття й розуміння необхідного обсягу соціокультурної інформації, закодованої 
в певній знаковій або комунікаційній системі. Роль грамотності для сучасної людини 
безсумнівна, проте, не всі сьогодні розуміють значущість інших, більш складних ком-
понентів професійно-трудових компетенцій – пошуково-дослідницької та проектної 
культури. Їх універсалізація нині відбувається не лише в наукових та інженерно-тех-
нічних колах, а й проникає в повсякденне життя суспільства. Цей процес пов’язаний 
з якісним збагаченням вимог суспільства до професійної компетентності, творчої осо-
бистості з високорозвиненим аналітичним і критичним мисленням, орієнтацією на 
глибоке дослідження та розв’язання конкретної проблеми.

Основи грамотності, пошуково-дослідницької та проектної культури школярів 
закладаються в період навчання дитини в дошкільному відділенні закладу, збагачу-
ються в рамках навчального процесу загальноосвітньої школи та набувають профе-
сійного спрямування під час навчання у коледжі. У дошкільному відділенні зазначені 
компоненти професійно-трудових компетенцій формуються на навчальних заняттях 
та під час роботи над елементарними проектами, у загальноосвітній школі – за раху-
нок уроків і диверсифікації проектної діяльності, у коледжі – завдяки раціональному 
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балансу між теоретичною, науково-дослідницькою та практико зорієнтованою під-
готовкою студентів.

Важливим компонентом професійно-трудових компетенцій особистості є за-
гальна культура, формування якої в умовах Хортицького центру також організовано 
за принципом наступності: від закладання основ культури (у дошкільному відділенні), 
посиленого розвитку ціннісних орієнтацій особистості – ядра культури (у загально-
освітній школі) до професійної спеціалізації культурного розвитку особистості (у ко-
леджі).

Розвиток зазначених компонентів професійно-трудових компетенцій (грамот-
ності, пошуково-дослідницької, проектної та загальної культури) детермінований 
функціями центру як навчального закладу, який орієнтується на державні освітні 
стандарти.

Третій компонент професійно-трудових компетенцій – професійна компетент-
ність – формується у студентів під час навчання у багатопрофільному коледжі. При 
цьому в силу вступає роль закладу, як потенційного роботодавця, для студентів педа-
гогічного відділення. Студенти отримують ґрунтовну теоретичну підготовку, залуча-
ються до пошуково-дослідницької діяльності (у складі колективів проблемно-пошу-
кових лабораторій), опановують інноваційні методи (проектний, метод аналізу про-
блемних ситуацій) та освітньо-реабілітаційні технології:

 ₋ проективно-рефлексивну технологію організації навчальної діяльності;
 ₋ технологію планування життєдіяльності дитячих колективів;
 ₋ технологію реабілітації мистецтвом;
 ₋ технологію реабілітації через спілкування з природою.
 ₋ виховну інтерактивну технологію «Океан життєвої компетентності».

Вирішальне значення для становлення компетентного фахівця має багатопла-
нова практична підготовка, яку він отримує під час навчання в коледжі. Педагогічна 
практика – критерій істини, адже вона докорінно змінює професійне мислення сту-
дента, наближує його до реалій шкільного життя – з усіма його складнощами, але, 
водночас, і можливостями дієвого впливу на розвиток життєвої компетентності дити-
ни. Проходження практики в освітньо-реабілітаційних підрозділах закладу (відділен-
ні ранньої соціальної реабілітації, дошкільному відділенні, загальноосвітній школі) 
дозволяє студенту набути досвід роботи з дітьми різного віку та різними нозологіями. 
Це не лише підвищує конкурентоспроможність фахівця на ринку праці, але й значно 
розширює його професійний кругозір, розвиває розуміння цілісності траєкторії осві-
ти та реабілітації дитини при якісній своєрідності різних етапів цієї траєкторії.

У ролі потенційного роботодавця заклад готує студентів, здатних не лише ефек-
тивно виконувати актуальні вимоги до педагогічної діяльності, але й постійно збага-
чувати свою професійну компетентність з урахуванням глобальних, національних і 
регіональних перспектив удосконалення освіти. Це виключно важливо для успішної 
роботи фахівця в інноваційному навчальному закладі, що працює в режимі виперед-
жального, проектного розвитку.

Розглянута система компетентнісно спрямованої реабілітаційної освіти неодно-
разово проходила наукову експертизу, результати якої довели теоретичну обґрунто-
ваність і практичну значущість впроваджуваних організаційних, змістових і техноло-
гічних нововведень. За результатами останньої експертизи, проведеної в 2011 р., сис-
тема роботи Хортицького центру щодо забезпечення компетентнісно спрямованого 
інноваційного розвитку закладу освіти була схвалена рішенням Вченої ради Інституту 
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України (протокол від 29.06.2011 р. №6).

Висновки. Теоретико-методологічні засади розбудови в Хортицькому центрі 
компетентнісно спрямованої реабілітаційної освіти визначалися та уточнювалися в 
ході лонгітюдного педагогічного дискурсу, присвяченого пошуку відповідей на три 
центральних питання:

1) Що таке життєва компетентність?
2) З яких компонентів складається життєва компетентність?
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3) Яким чином можна розвивати життєву компетентність учнів навчально-реабі-
літаційного центру?

Відповіді на ці питання були представлені системно – у вигляді освітніх моделей, 
а саме:

1) моделі життєвої компетентності особистості;
2) моделі компетентного випускника закладу;
3) моделі підготовки компетентного випускника закладу.
В основу моделей покладено розуміння життєвої компетентності як інтегральної 

властивості школяра, яка системно об’єднує знання, вміння, навички, здібності, пере-
конання, настанови та цінності. Спрямованість освітньо-реабілітаційного процесу на 
ці компоненти компетентності визначає підготовленість випускників закладу до ак-
тивної та продуктивної життєтворчості в сучасних соціокультурних умовах, до постій-
ного самовдосконалення (інтелектуального, мотиваційно-ціннісного та діяльнісного) 
для досягнення життєвого успіху та повноти самоактуалізації.
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Маврін В.В. Компетентнісно спрямована реабілітаційна освіта як теорети-
ко-методологічне підґрунтя функціонування та інноваційного розвитку навчаль-
но-реабілітаційного центру

У статті висвітлено інноваційний досвід Хортицького національного навчально-ре-
абілітаційного багатопрофільного центру, в якому створено цілісний освітньо-реабілі-
таційний простір, сприятливий для розвитку у кожного вихованця ключових життєвих 
компетенцій. Проаналізовано зміст моделей, які визначають головні параметри цього про-
стору: моделі життєвої компетентності особистості; моделі компетентного випускника 
закладу; моделі підготовки компетентного випускника закладу. Перша модель відображає 
структуру життєвої компетентності, яка включає здатність (індивідуально-психологічні 
особливості, знання, уміння та навички) і готовність (цінності, переконання, настанови) 
особистості до успішної життєдіяльності. Модель компетентного випускника закладу ви-
значає перелік ключових життєвих компетенцій, яких має набути особистість протягом 
періоду шкільного навчання. Обґрунтовано необхідність розвитку в учнів з обмеженими 
можливостями здоров’я життєтворчих, соціальних, сімейно-побутових, комунікативних, 
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інформаційних, політико-правових, професійно-трудових, полікультурних, культурно-до-
звіллєвих та екологічних компетенцій, компетенцій життєздатності та життєстійкос-
ті, навчатися впродовж життя. Напрями розвитку в учнів цих компетенцій визначені в 
моделі підготовки компетентного випускника, яка передбачає розбудову освітньо-реабілі-
таційного простору закладу в єдності таких компонентів: виховна система «Школа жит-
тєтворчості», система учнівсько-студентського проектування, діяльність учнівсько-сту-
дентського самоврядування,  функціонування «Школи здоров’я та самореабілітації», робота 
над соціальними проектами, побудова навчального процесу на засадах особистісно зорієнто-
ваних технологій навчання, реалізація цільових програм життєтворчості.

Ключові слова: життєва компетентність особистості,  компетентнісний підхід, 
компетентнісно спрямована реабілітаційна освіта, навчально-реабілітаційний центр, мо-
дель компетентного випускника.

Маврин В.В. Компетентностно направленное реабилитационное образование 
как теоретико-методологическое основание функционирования и инновационного 
развития учебно-реабилитационного центра

В статье освещен инновационный опыт Хортицкого национального учебно-реаби-
литационного многопрофильного центра, в котором создано целостное образовательно-
реабилитационное пространство, благоприятное для развития у каждого воспитанника 
ключевых жизненных компетенций. Проанализировано содержание моделей, которые опред-
еляют главные параметры этого пространства: модели жизненной компетентности лич-
ности; модели компетентного выпускника заведения; модели подготовки компетентного 
выпускника заведения. Первая модель отражает структуру жизненной компетентнос-
ти, которая включает способность (индивидуально-психологические особенности, знания, 
умения и навыки) и готовность (ценности, убеждения, установки) личности к успешной 
жизнедеятельности. Модель компетентного выпускника заведения определяет перечень 
ключевых жизненных компетенций, которыми должна овладеть личность в период школь-
ного обучения. Обоснована необходимость развития у учащихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья жизнетворческих, социальных, семейно-бытовых, коммуникативных, 
информационных, политико-правовых, профессионально-трудовых, поликультурных, 
культурно-досуговых и экологических компетенций, компетенций жизнеспособности 
и жизнестойкости, обучения на протяжении жизни. Направления развития у учащихся 
этих компетенций определены в модели подготовки компетентного выпускника, кото-
рая предусматривает развитие образовательно-реабилитационного пространства заведе-
ния в единстве следующих компонентов: воспитательная система «Школа жизнетворче-
ства», система ученическо-студенческого проектирования, деятельность ученическо-сту-
денческого самоуправления, функционирование «Школы здоровья и самореабилитации», 
работа над социальными проектами, построение учебного процесса на основе личностно 
ориентированных технологий обучения, реализация целевых программ жизнетворчества.

Ключевые слова: жизненная компетентность личности, компетентностный подход, 
компетентностно направленное реабилитационное образование, учебно-реабилитационный 
центр, модель компетентного выпускника.

Mavrin V.V. Competence directed rehabilitation education as theoretical and 
methodological basis for the functioning and development of innovative educational and 
rehabilitation center.

This article presents the innovative experience of Khortitsky national educational rehabilitational 
multispecialised center, where created a holistic educational and rehabilitation space, favorable 
for the development of each pupil key life competence. The content of models, which determine the 
key parameters of this space: model of life-competence personality; model of competent graduate 
of institution; model of training of competent graduate of institution is analyzed. The first model 
reflects the structure of life-competence, which includes the ability (individual psychological features, 
knowledge, abilities and skills) and readiness (values, views, aims) for the successful life activity. 
The model of the competent graduate of institution determines the list of key life competences that 
personality has to be taught during the schooling period. Substantiated the necessity of students with 
disabilities life-creative, social, family and household, communicative, informational, political and 
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legal, professional labor, multicultural, cultural and recreational and ecological competences, vability 
and vitality, lifelong learning. Directions of these competences development are given in the model 
of competent graduate training, which provides the educational rehabilitation space development of 
the institution in unity of next components: educational system: “School of life-creation”, pupils and 
students designing system, pupils and students self-government activity, functioning of “Health and 
self-rehabilitation school”, social projects work, construction of educational process on the basis of 
personal-oriented training technologies, realization of purpose-oriented life-creation programs. 

Key words: personality life competence, competence approach, competence directed 
rehabilitation education, educational rehabilitational center, the model of the competence graduate. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНЦІЙ  
ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ТА ЖИТТЄЗДАТНОСТІ УЧНІВ  

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ  
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Маришина Л.В.  

Постановка проблеми. Наше суспільство пройшло довгий шлях свого станов-
лення, про що свідчать конкретні історичні етапи, починаючи від стародавнього пері-
оду і закінчуючи сьогоденням. Але процес його формування на сьогоднішній день не 
є завершеним, оскільки воно постійно трансформується, вдосконалюється, виходить 
на вищий ступінь свого розвитку, тим самим ставлячи більш високі вимоги до кожної 
людини. Сучасне суспільство вимагає від особистості творчого, новаторського став-
лення до власного життя, фізичної та нервово-психологічної витривалості, володіння 
критичним мисленням та рефлективністю, здатності до високої соціальної активності 
тощо [4, с. 24, 47, 49]. Це вказує на необхідність розвитку компетенцій життєстійкості 
та життєздатності особистості, які є вагомою складовою її життєвої компетентності.

Розвиток зазначених груп компетенцій розпочинається з самого дитинства і від-
бувається впродовж всього життя особистості. Але особливу увагу цьому процесу вар-
то приділяти ще в школі, оскільки вона в значній мірі впливає на формування певних 
якостей, здатностей, вмінь особистості. Процес розвитку компетенцій життєстійкості 
та життєздатності є складним і потребує значних зусиль з боку психолого-педагогіч-
ного колективу будь-якого навчального закладу.

Варто акцентувати увагу на розвитку вищезазначених компетенцій у дітей з об-
меженими можливостями здоров’я, оскільки вони є найбільш вразливою категорією 
населення. Їх варто навчити розкривати свої здібності, ставити цілі та досягати їх, роз-
вивати в собі психологічну стійкість та життєву мужність, проектувати власне життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В процесі дослідження зазначеної 
проблеми було виявлено, що вона недостатньо висвітлена у науковій літературі. Сут-
ність та характеристики поняття «життєстійкість» розглядали такі науковці, як А. Гу-
сєва [6], С. Кобейс [6], Л. Комашко [6], С. Мадді [10], Д. Хошаба [10] та інші. Термін 
«життєздатність» досліджували М. Гур’янова [8], Я. Левченко [8], О. Рильська [10], 
С. Смирнов [8], М. Унгар [10] та інші. І. Єрмаков [2, 3, 4], Д. Пузіков [2, 3, 4], В. Нечипо-
ренко [9] та К. Шубнікова [10] зробили спробу порівняти ці поняття, знайти спільне 
та відмінне в їх характеристиках. Проте недостатньо дослідженою залишається про-
блема розвитку компетенцій життєстійкості та життєздатності учнів з обмеженими 
можливостями здоров’я в умовах навчально-реабілітаційного центру.


