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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах функціонування 

постіндустріальних суспільств, розвиток яких позначений активним 

впровадженням інформаційних технологій в усі сфери життя й актуалізацією 

процесів глобалізації найбільшого успіху досягатимуть держави, які мають 

кваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях виробництва. Тому 

проблеми виявлення та розвитку обдарованості, творчості, інтелекту виходять 

на передній план у державній політиці, що, у свою чергу, вимагає забезпечення 

захисту й сприяння розвитку обдарованих школярів, надання педагогічної 

підтримки таким учням у процесі навчання, допомоги в соціалізації. 

Основи освітньої політики держави щодо роботи з обдарованими учнями 

висвітлено в Національній доктрині розвитку освіти Україні у XXІ ст. (2001 р.), 

законах України «Про освіту» (2017 р.), «Про загальну середню освіту» 

(2017 р.), «Про позашкільну освіту» (2000 р.); указах Президента «Про 

Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

(2013 р.), «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді» (2010 р.); розпорядженнях і 

постановах Кабінету Міністрів «Про утворення Інституту обдарованої  

дитини» (2007 р.), нормативно-правових документах психологічної служби 

України з підтримки обдарованої молоді та ін.  

Під час роботи з обдарованими учнями постійно виникають педагогічні й 

психологічні труднощі, зумовлені особливостями цих дітей (неадекватна 

самооцінка; бар’єри в спілкуванні; невідповідність між фізичним, 

інтелектуальним і соціальним розвитком; наявність нереалістичних цілей; 

надмірна чутливість тощо), що ускладнює процеси їх навчання, розвитку й 

соціалізації. Тому набула актуальності проблема вдосконалення системи 

соціально-педагогічного захисту й підтримки обдарованої особистості, розкриття 

її творчого потенціалу, що, у свою чергу, вимагає спеціальної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів. Такий висновок підтверджується даними проведеного 

пілотажного дослідження, під час якого було опитано 75 соціальних педагогів 

шкіл Харківської області. Лише 21 % з опитаних уміє своєчасно виявляти 

обдарованих школярів; 32 % – визначати їхні проблеми та труднощі в розвитку й 

соціалізації, планувати й організовувати діяльність із їх подолання; 8 % – 

визначати систему заходів з організації допомоги та підтримки таких учнів. 

Аналіз наукових праць дає підстави для висновку про вагомий внесок 

науковців у дослідження різних аспектів означеної проблеми. Так, питання 

організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими учнями 

досліджували С. Архипова, Ю. Василькова, О. Вєтрова, М. Глухова, А. Капська, 

Л. Карпова, О. Мізерна, С. Харченко, О. Шаміна та ін. Особливості професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності вивчали 

О. Безпалько, І. Богданова, Л. Бондар, Р. Вайнола, М. Васильєва, Т. Веретенко, 

М. Галагузова, В. Гриньова, О. Карпенко, О. Міхеєва, Л. Міщик, В. Поліщук, 

З. Фалинська, М. Ходак та ін. Проблемою підготовки педагогів, у тому числі 
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соціальних, до роботи з обдарованими учнями займались О. Антонова, 

О. Вєтрова, В. Костіна, Д. Красносілецький, Л. Макрідіна, Л. Міщик, Л. Прокопів, 

Н. Сердюк, Г. Тарасова, М. Федоров, О. Федорова, О. Хлівна та ін. Проте феномен 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів не був предметом спеціального дослідження. 

Отже, актуальність зазначеної проблеми зумовлюється виявленими під 

час дослідження суперечностями, що спостерігаються в педагогічній теорії та 

практиці сучасних навчальних закладів, зокрема:  

 між об’єктивною суспільною потребою в наданні соціально-педагогічної 

підтримки в навчанні, розвитку й соціалізації обдарованих школярів і низьким 

рівнем готовності соціальних педагогів до роботи в цьому напрямі;  

 між необхідністю вирішення проблеми здійснення соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів і недостатнім рівнем її 

розробки в науці та в практиці ЗНЗ;  

 між необхідністю підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів і нерозробленістю 

науково-технологічного та навчально-методичного забезпечення для її здійснення.  

Актуальність, недостатнє теоретичне вивчення проблеми та необхідність 

подолання зазначених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: 

«Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Тема дисертації є 

складовою частиною комплексної програми науково-дослідної роботи кафедри 

початкової, дошкільної та професійної освіти «Сучасні освітньо-виховні 

технології в підготовці учителів» (державний реєстраційний номер 

0111U008876 від 25.10.2011 р.) та кафедри соціальної педагогіки «Інновації в 

підготовці майбутнього фахівця до соціально-педагогічної діяльності» 

(державний реєстраційний номер 0112U002000 від 16.01.2012 р.) Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тему 

дослідження затверджено вченою радою Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (протокол № 8 від 

29.10.2010 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі 

педагогіки та психології України (протокол № 2 від 22.02.2011 р.). 

Мета дослідження – науково обґрунтувати технологію підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів і виявити її вплив на рівні сформованості відповідної 

професійної готовності студентів. 

Згідно з метою дослідження були сформульовані такі основні завдання: 

1. Здійснити сутнісно-феноменологічний аналіз поняття «обдарований 

школяр» та розкрити суть і зміст соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів.  

2. Визначити зміст структурних компонентів готовності майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів як результату відповідної підготовки. 
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3. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити педагогічну 

технологію підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів. 

4. Уточнити критерії та показники рівнів сформованості готовності 

майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів. 

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів.  

Предмет дослідження – технологія підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів. 

У процесі дослідження зроблено припущення про те, що рівень готовності 

майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів як результату відповідної професійної підготовки 

підвищиться, якщо розробити й упровадити в процес професійної підготовки 

студентів педагогічну технологію, що включає такі етапи: 1) організаційно-

підготовчий, який передбачає поглиблення професійної компетентності 

викладачів щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів; розробку стратегій роботи зі 

студентами й відбір навчально-методичного інструментарію (форм, методів, 

засобів) забезпечення відповідної підготовки майбутніх фахівців; 2) мотиваційно-

почуттєвий, спрямований на поглиблення професійно-навчальної мотивації 

студентів, розвиток їхньої емоційно-почуттєвої сфери й формування в них 

професійно-фасилітаційної позиції; 3) когнітивно-світоглядний, який передбачає 

усвідомлення майбутніми соціальними педагогами значущості підготовки до 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів; оволодіння 

студентами необхідними знаннями для його здійснення; розвиток педагогічного 

мислення; 4) процесуально-досвідний, спрямований на опанування майбутніми 

соціальними педагогами вміннями та набуття досвіду здійснення соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів; 5) рефлексивно-корегувальний, на 

якому здійснюється корекція змісту, форм і методів відповідної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів на основі оцінки викладачами й самооцінки 

студентами результативності запровадженої технології. 

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс  

методів дослідження: 

 теоретичних: аналіз, синтез, узагальнення, систематизація 

філософських, психолого-педагогічних праць вітчизняних і зарубіжних авторів 

із порушеної проблеми з метою визначення суті основних понять дослідження 

й обґрунтування технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів; 

 емпіричних: діагностичні (анкетування, опитування, бесіди, контрольні 

роботи, тестування), обсерваційні (пряме, побічне, включене спостереження, 

ретроспективний аналіз власної педагогічної практики), прогностичні 

(експертні оцінки, узагальнення незалежних характеристик), праксиметричні 

(аналіз продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів, аналіз 

передового педагогічного досвіду); педагогічний експеримент для виявлення 
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ефективності технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів; 

 статистичних: методи математичної статистики для обробки 

експериментальних даних, доведення вірогідності результатів 

експериментального дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, що: 

 уперше обґрунтовано й експериментально перевірено технологію 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів, яка передбачає поглиблення професійно-навчальної 

мотивації студентів, розвиток їхньої емоційно-почуттєвої сфери, формування в 

них професійно-фасилітаційної позиції; усвідомлення майбутніми соціальними 

педагогами значущості підготовки до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів, оволодіння студентами необхідними знаннями для його 

здійснення; розвиток педагогічного мислення; опанування майбутніми 

соціальними педагогами вміннями та набуття досвіду здійснення соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів, що реалізується за організаційно-

підготовчим, мотиваційно-почуттєвим, когнітивно-світоглядним, процесуально-

досвідним, рефлексивно-корегувальним етапами; 

 уточнено суть поняття «соціально-педагогічний супровід обдарованих 

школярів» як виду соціально-педагогічної підтримки таких учнів, що 

передбачає створення сприятливих умов, безпечного середовища, необхідних 

для розвитку, саморозвитку й соціалізації учнів; розкриття та реалізації їхнього 

внутрішнього потенціалу; подолання психологічних бар’єрів у взаємодії з 

однолітками, учителями й батьками; захист прав школярів на унікальність, 

неповторність думки, на розвиток і вдосконалення здібностей та обдарувань; 

зміст структурних компонентів (мотиваційного, теоретичного, практичного, 

особистісного) готовності соціального педагога до соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів і критерії (мотиваційно-особистісний; 

когнітивний; процесуально-діяльнісний; рефлексивно-оцінний) і показники 

рівнів її сформованості;  

 подальшого розвитку набули форми й методи підготовки майбутніх 

соціальних педагогів (проблемні лекції, семінари, просвітницькі та розвивальні 

тренінги, створення соціальних проектів розвитку здібностей обдарованих школярів). 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що розроблено: технологію підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів, яка 

експериментально перевірена й готова до впровадження в практику вищих 

педагогічних навчальних закладів; спецкурси з проблеми дослідження, 

тренінгову програму «Практичні аспекти підготовки соціального педагога до 

роботи з обдарованими дітьми»; матеріали для роботи з обдарованими учнями 

під час проведення практики в загальноосвітніх навчальних закладах; програму 

діяльності соціально-психологічної служби загальноосвітніх навчальних 

закладів «Основи розвитку здібностей учнів» та методичні рекомендації з 

організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів в умовах 

літньої школи для учасників Малої академії наук (на районному рівні). 
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Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди (довідка № 01-384 

від 30.06.2010 р.), Харківської гуманітарно-педагогічної академії (довідка  

№ 01-12/530 від 20.06.2012 р.), Харківської державної академії культури 

(акт № 38-01-523 від 11.06.2012 р.), Херсонського державного університету 

(акт № 07-12/776 від 11.04.2012 р.), Безлюдівського юридичного ліцею  

(акт № 01-15/240 від 10.12.2012 р.). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями можуть 

послугуватися соціальні педагоги в роботі з обдарованою молоддю; викладачі під 

час проведення аудиторних і позааудиторних занять зі студентами при підготовці 

їх до майбутньої професійної діяльності, розробці навчальних програм, створенні 

навчальних посібників; студенти в процесі написання курсових і магістерських 

робіт. Матеріали дослідження доцільно використовувати в процесі підвищення 

кваліфікації соціально-педагогічних кадрів. 

Особистий внесок здобувача в працях, написаних у співавторстві, 

полягає в: теоретичному обґрунтуванні основних ідей і положень досліджуваної 

проблеми [3, 4, 5, 13]; розробці технології підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів та її 

навчально-методичному забезпеченні [14, 15, 16].  

Апробація результатів дослідження здійснювалася через публікацію 

матеріалів дисертації, а також у виступах на міжнародних, всеукраїнських і 

регіональних науково-практичних конференціях, а саме: «Підготовка соціальних 

педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу» 

(Чернівці, 2007), «Вища професійна підготовка майбутніх фахівців: вимоги 

євроінтеграції» (Ялта, 2011), «Полікультурна освіта в Україні: історія, сучасність, 

перспективи» (Бердянськ, 2013); «Культура та інформаційне суспільство XXI ст.» 

(Харків, 2005, 2011, 2014); «Теорія і практика соціального виховання: соціальна 

суб’єктність, активність та відповідальність» (Харків, 2014), «Соціально-

педагогічна діяльність у сфері дозвілля: проблеми та перспективи» (Харків, 2014), 

«Моделювання інноваційних систем навчання й виховання обдарованих дітей: 

теорія і практика» (Харків, 2015); «Підготовка соціального педагога на засадах 

партнерства» (Харків, 2015); «Багатоманітність культур як педагогічна проблема» 

(Бердянськ, 2015); «Актуальні питання підготовки та роботи фахівців соціальної 

та педагогічної сфер в умовах сучасних соціокультурних трансформацій»  

(Харків, 2015); «Організація соціальної та соціально-педагогічної роботи у різних 

соціальних інституціях суспільства» (Харків, 2016). 

Основні положення й результати дослідження обговорювалися на засіданнях 

кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти, звітних науково-практичних 

конференціях професорсько-викладацького складу Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (2007–2016 рр.). 

Публікації. Основні положення дослідження відображені в 21 публікації 

(із яких 17 – одноосібні), серед них: 12 – статті в провідних наукових  

фахових виданнях України, 1 стаття в міжнародному періодичному виданні,  

2 – статті в інших виданнях, 3 – методичні матеріали, 3 – тези доповідей на 

наукових конференціях. 
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Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел і 

додатків. У тексті міститься 25 таблиць (на 11 сторінках), 5 рисунків (на 

5 сторінках), 1 формула, 25 додатків (на 69 сторінках). Загальний обсяг 

дисертації − 292 сторінок (обсяг основного тексту – 209 сторінок). Список 

використаних джерел містить 372 найменування, із них 5 іноземними мовами. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу, методи наукового дослідження, розкрито 
наукову новизну й практичне значення роботи, наведено відомості про 
апробацію та впровадження отриманих результатів. 

У першому розділі «Соціально-педагогічний супровід обдарованих 
школярів як наукова проблема» на підставі вивчення наукової літератури з 
проблеми дослідження здійснено сутнісно-феноменологічний аналіз поняття 
«обдарована особистість», розкрито зміст соціально-педагогічного супроводу 
обдарованих школярів (далі СПС). 

У процесі дослідження з’ясовано, що феномен обдарованості в широкому 
сенсі вчені розуміють як індивідуальну потенційну своєрідність задатків людини, 
завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

На підставі вивчення наукових праць із проблеми дослідження 
(С. Гончаренко, Г. Бурменська, Ю. Гільбух, М. Гнатко, В. Слуцький та інші) 
установлено, що виокремлюють кілька типів індивідуальної обдарованості: 
раціонально-мисленнєвий (інтелектуальний), образно-художній, раціонально-
образний, емоційно-почуттєвий. У дисертації розглядається інтелектуальний 
тип обдарованості школярів.  

До інтелектуально обдарованих віднесено учнів з яскраво вираженими 
розумовими здібностями, які характеризуються: високим розвитком мислення, 
стійким запам’ятовуванням навчального матеріалу, розвинутими навичками 
самоконтролю в навчальній діяльності, високою працездатністю тощо. Таким 
учням властивими є висока розумова активність, підвищена схильність до 
творчої діяльності, неординарність, допитливість, свобода самовияву, багатство 
уяви, розвиненість різних видів пам’яті, швидкість реакції, уміння піддавати 
сумніву й ocмисленню певні явища, стереотипи, догми. В інтелектуально 
обдарованих учнів спостерігається підвищена концентрація уваги, 
наполегливість у досягненні результату.  

Водночас психофізіологічними дослідженнями (Ю. Гільбух, Н. Лейтес та 
інші) доведено, що для обдарованих дітей притаманна біохімічна й електрична 
активність мозку, яка в разі обмеження їхньої активності може провокувати 
негативні реакції невротичного характеру. Для поведінки обдарованих учнів є 
характерними замкненість, чутливість, надмірна емоційність, підвищена 
тривожність, наявність внутрішніх і міжособистісних конфліктів. Такі учні 
надчутливі в ставленні до навколишнього світу, вразливі у своїх сосунках з 
оточенням, вони зазвичай мають непоступливий характер (не здатні йти на 
компроміс, уникати конфліктів тощо), орієнтовані на власне «Я» (інтроверсія), 
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через що нерідко мають труднощі в спілкуванні. Усе це зумовлює необхідність 
підтримки обдарованих школярів і допомоги їм із боку соціального педагога в 
подоланні вищезазначених  проблем.  

Останніми десятиріччями в освітньо-виховній системі складається особлива 
культура підтримки учнів, а також сприяння їм шляхом педагогічного супроводу, 
що розглядається як особливий вид допомоги школярам, який забезпечує їхній 
особистісний розвиток і саморозвиток. Сама ідея супроводу як втілення 
гуманістичного, особистісно зорієнтованого підходу тісно пов’язана з реалізацією 
права дитини на повноцінний розвиток і, як наслідок, якісною модернізацією 
освітнього процесу (О. Вєтрова, О. Газман, І. Марченко, В. Попов та інші). 

Суть СПС обдарованих школярів у дисертації розкрито як вид соціально-
педагогічної підтримки таких учнів шляхом: створення сприятливих умов, 
безпечного середовища, необхідних для розвитку, саморозвитку й соціалізації 
учнів; розкриття та реалізації їхнього внутрішнього потенціалу; подолання 
психологічних бар’єрів у взаємодії їх з однолітками, учителями й батьками; 
захисту прав школярів на унікальність, неповторність думки, на розвиток і 
вдосконалення здібностей та обдарувань.  

Зміст СПС передбачає: попередження виникнення проблем особистісного 
розвитку й соціалізації дитини; допомогу (сприяння) дитині в налагодженні 
міжособистісних взаємин (їх розвиток, корекція, вплив на оточення); подолання 
порушень емоційно-вольової сфери учня тощо.  

У другому розділі «Теоретичні питання підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих 
школярів» розкрито структуру й зміст готовності майбутніх соціальних 
педагогів до СПС обдарованих школярів як результату відповідної професійної 
підготовки, науково обґрунтовано педагогічну технологію такої підготовки. 

У дослідженні з’ясовано, що результатом підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів є відповідна готовність, 
яку в дисертації розглянуто як стійке інтегративне особистісне утворення, що 
включає професійні мотиви, цілі, загальнонаукові та професійні знання й 
уміння, особистісні якості майбутнього фахівця вказаного профілю, що 
забезпечують ефективний СПС обдарованих школярів. 

У структурі готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих 
школярів виокремлено мотиваційний, теоретичний, практичний і особистісний 
компоненти, які є взаємозалежними й перебувають у тісному зв’язку. 

При визначенні змісту структурних компонентів готовності майбутніх 
соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, який представлено на рис. 1 
(с. 8), було враховано освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника 
відповідного фаху, а також мету, завдання й зміст СПС обдарованих школярів. 

З урахуванням змісту компонентів досліджуваного феномену та 
особливостей СПС учнів у шкільному середовищі, логіки процесу професійної 
підготовки студентів зазначеного профілю було обґрунтовано педагогічну 
технологію підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих 
школярів, яка включає організаційно-підготовчий, мотиваційно-почуттєвий; 
когнітивно-світоглядний; процесуально-досвідний; рефлексивно-корегувальний 
етапи, мету й завдання кожного з яких відображено на рис. 2 (с. 10). 
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Рис. 1. Структура готовності майбутнього соціального педагога  

до СПС обдарованих школярів 
 

Концептуальну основу розробленої технології становлять системний, 

компетентісний, особистісно-діяльнісний підходи. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка технології підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів» розкрито загальні питання підготовки та проведення 

педагогічного експерименту, представлено навчально-методичне забезпечення 

розробленої технології, проаналізовано результати експериментальної роботи. 

Для перевірки гіпотези дослідження було проведено педагогічний 

експеримент на базі Харківського національного педагогічного університету 

Мотиваційний компонент 

 професійна спрямованість на підготовку до здійснення СПС обдарованих школярів 
(ціннісні орієнтації й цільові установки, особистісно значущі професійні мотиви; 
мотиваційно-ціннісне ставлення до відповідної підготовки); фасилітаційна позиція;  
 потреба в професійному саморозвитку та самовдосконаленні 

Теоретичний компонент 

 знання з педагогіки: специфіка та способи педагогічної роботи з обдарованими 
учнями; особливості моніторингу освітнього процесу; 
 знання із соціальної педагогіки: суть, зміст і технологія здійснення СПС 
обдарованих учнів;  
 знання з психології: вікові й психологічні особливості обдарованих школярів (їхні 
мотиви й потреби, інтереси й нахили, особливості комунікації тощо); 
 знання з педагогічної конфліктології: причини виникнення та способи подолання 
конфліктів, характерних для обдарованих учнів; 
 знання нормативно-правових документів: соціально-правовий захист особистості 
та прав дитини («Декларація принципів терпимості», «Декларація прав людини», 
«Конвенція про права дитини») 

Практичний компонент 

 інтелектуально-логічні вміння: критично аналізувати, зіставляти й порівнювати 
педагогічні факти та явища, давати їм оцінку, аргументувати своє ставлення до них; 
 діагностико-прогностичні вміння: на основі діагностичних процедур виявляти 
обдарованих учнів; здійснювати моніторинг соціально-педагогічної діяльності, 
передбачати наслідки соціально-педагогічних впливів; 
 організаторсько-координаційні вміння: визначати цілі й зміст СПС; генерувати 
ідеї та формулювати гіпотези; складати план дій, проектувати власну діяльність і дії 
учнів; виявляти ризики й потенційні утруднення обдарованих учнів в освітньому 
середовищі; координувати свої дії з іншими суб’єктами педагогічного процесу 
(учителями, шкільним психологом, батьками); 
 конструктивно-комунікативні вміння: налагоджувати фасилітувальну взаємодію 
з учнями, викликати в них довіру, вирішувати й аналізувати конфліктні ситуації, 
діяти в нестандартних ситуаціях, виявляти емпатію тощо; 
 рефлексивно-корекційні вміння: проводити рефлексійні дії, здійснювати 
профілактичну й корекційно-педагогічну роботу з обдарованими учнями.  

Особистісний компонент 

Професійні якості соціального педагога: гуманістична спрямованість, толерантність, 
тактовність, доброзичливість, комунікативність тощо 

Г
о
т
о
в

н
іс

т
ь

 м
а
й

б
у
т
н

ь
о
го

 с
о
ц

іа
л

ь
н

о
г
о
 п

ед
а

г
о
г
а

 д
о
 С

П
С

 о
б

д
а

р
о

в
а
н

и
х

 ш
к

о
л

я
р

ів
 



9 

ім. Г.С. Сковороди, Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Харківської 

державної академії культури. 
На констатувальному етапі експерименту було проведено комплексне 

діагностування вхідного рівня сформованості соціальної позиції майбутніх 
педагогів експериментальної та контрольної груп за визначеними в дослідженні 
критеріями (мотиваційно-особистісним, когнітивним, процесуально-діяльнісним, 
рефлексивно-оцінним) і відповідними показниками (табл. 1 (с. 13–14). За 
результатами проведеної діагностики згідно з програмою експерименту було 
створено три експериментальні групи. Групу Е1 (42 особи) утворили студенти, 
які виявляли переважно позитивно-активне ставлення до підготовки до СПС 
обдарованих школярів, але не показували чіткої фасилітаційної позиції та яким 
бракувало морально-гуманістичних якостей. Студенти групи Е2 (45 осіб) 
характеризувалися позитивно-пасивним ставленням щодо підготовки до СПС 
обдарованих школярів, не мали чіткої фасилітаційної позиції. Третю групу 
Е3 (48 осіб) було утворені зі студентів, які індиферентно ставилися до 
зазначеної підготовки, не були налаштовані на роботу в школі. Особливості цих 
груп ураховувалися в процесі формувального етапу експерименту, метою якого 
була перевірка ефективності теоретично обґрунтованої технології підготовки 
майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. Контрольну 
групу (40 студентів) було утворено зі студентів із факультетів 
експериментальних ВНЗ, що готують майбутніх соціальних педагогів. 

Реалізацію організаційно-підготовчого етапу розробленої технології 
розпочали з поглиблення професійної компетентності викладачів щодо 
підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів.  
Для цього на кафедрах із фахових дисциплін було проведено низку засідань у 
межах науково-методичного семінару «Основи підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до роботи з обдарованими школярами» (8 годин), на 
якому обговорювалися питання щодо ролі соціальних педагогів у роботі з 
обдарованими учнями, суті такої роботи, особливостей СПС таких учнів, 
акцентувалась увага на необхідності спеціальної підготовки студентів до 
зазначеного супроводу. Викладачів ознайомлювали з новітньою науковою й 
навчально-методичною літературою, навчально-методичними матеріалами з 
указаної проблеми. Також було створено «Службу методичної допомоги», 
завдання якої полягало в підвищенні рівня професійної компетентності 
викладачів щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 
обдарованих школярів. Викладачам надавали консультації, методичні поради, 
психолого-педагогічну допомогу з відбору навчально-методичного інструментарію 
(форм, методів, засобів) забезпечення запропонованої технології. 

У процесі реалізації мотиваційно-почуттєвого етапу розробленої 
технології з метою поглиблення професійної спрямованості студентів, у тому 
числі на підготовку до СПС обдарованих школярів, формування ціннісного 
ставлення до майбутньої професії, усвідомлення майбутніми соціальними 
педагогами значущості підготовки до СПС обдарованих школярів під час 
навчальних занять застосовували бесіди-роздуми («Роль соціального педагога в 
роботі з обдарованими учнями», «Створення сприятливого освітнього середовища 
для соціалізації обдарованого школяра», «Моя майбутня професійна діяльність»). 
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Рис. 2 Технологія підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до СПС обдарованих школярів 
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Студенти груп Е2 і Е3 потребували додаткової роботи, спрямованої на 

формування в них усвідомлення ролі соціального педагога в шкільному 

середовищі, переконання їх у необхідності спеціальної підготовки до СПС 

учнів. Для цього проводили індивідуальні бесіди, консультації. 

Із метою впливу на емоційно-почуттєву сферу майбутніх соціальних 

педагогів на заняттях використовували метод ситуацій, пов’язаних із соціально-

педагогічною роботою з обдарованими учнями, у сполученні з методом 

драматизації. Також було організовано екскурсії в інтернат «Обдарованість», 

Палац дитячої творчості.  

Для формування фасилітаційної позиції в майбутніх соціальних педагогів 

проводили інтерактивні заходи: тренінги («Особистість і гуманістичний підхід 

до неї», «Особистість дитини як самоцінність» тощо), диспут («Роль і значення 

педагогічної фасилітації обдарованого школяра»), круглий стіл («Педагогічно-

соціальна перцепція та емпатія в діяльності соціального педагога»).  

Крім того, для впливу на мотиваційну й емоційно-почуттєву сферу 

студентів (особливо широко це застосовували в групі Е3) створювали ситуації 

успіху. При цьому викладачі застосовували методи морального заохочення: 

публічна похвала, делегування почесних повноважень, висвітлення досвіду 

кращих студентів-активістів на сторінках університетської газети «Учитель», 

створення можливостей для виявляння лідерських якостей, самостійності, 

ініціативності студентів (зокрема в процесі підготовки та участі в конкурсі 

«Кращий студент року») тощо. 

На цьому ж етапі було розроблено індивідуальні програми саморозвитку 

вчителів за кожним компонентом готовності до СПС обдарованих школярів.  

Ця робота вимагала спеціальної роботи в групах Е2 й Е3. У цих групах проводили 

індивідуальні консультації, психологічні тренінги «Пізнай себе», надавали допомогу 

в складанні індивідуальних програм самовдосконалення за визначеним напрямом. 

Для досягнення мети когнітивно-світоглядного етапу до змісту психолого-

педагогічних («Загальна педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», 

«Загальна психологія», «Вікова психологія») і фахових дисципліни («Соціальна 

педагогіка», «Теоретико-методологічні основи соціально-педагогічної діяльності», 

«Робота соціального педагога в закладах освіти», «Соціально-педагогічна 

діяльність в інтернатних закладах»; «Технології соціально-педагогічної роботи», 

«Основи соціалізації особистості», «Менеджмент соціально-педагогічної роботи») 

було включено питання щодо організації СПС. 

Із метою поглиблення знань майбутніх соціальних педагогів з основ організації 

роботи з обдарованими школярами, опанування студентами вмінь застосовувати на 

практиці методики та технологію роботи з обдарованими учнями, а також розвитку 

їхніх професійно-особистісних якостей, необхідних для здійснення СПС, в 

експериментальних групах було прочитано спецкурси «Організація роботи 

соціального педагога з обдарованими школярами» (на ІV курсі) та «Організація 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів» (на V курсі). 

Під час навчальних занять було широко застосовано різні види  

групової роботи (парні, бригадні, ланкові, кооперовано-, диференційовано- 

та індивідуалізовано-групові). 
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Із метою опанування майбутніми соціальними педагогами вмінь і набуття 

досвіду здійснення СПС обдарованих школярів на процесуально-досвідному 

етапі під час навчальних занять використовували такі методи, як: аналіз 

ситуацій, метод проектів, групова дискусія, елементи релаксації, мозковий 

штурм, проективне малювання, психогімнастичні вправи, рольові ігри.  

Студентів також залучали до різних видів навчально-виховної діяльності 

(самоуправління, волонтерська діяльність, виконання тимчасових і постійних 

громадських доручень тощо). Особливу увагу приділяли участі майбутніх 

соціальних педагогів у студентському самоврядуванні, оскільки воно 

найбільшою мірою сприяє набуттю досвіду взаємодії (у тому числі 

фасилітаційної), роботі в команді, яка активізує соціальну активність студентів, 

допомагаючи їм відчути складність соціально-педагогічних відносин, виявити 

самостійність, ініціативність. Створювали можливості,  щоб кожний студент 

пройшов «школу шефської роботи» (робота вожатих у дитячих таборах, робота 

тьюторів, шефська робота старших курсів зі студентами молодших курсів, 

шефська робота в дитячих будинках тощо). При цьому акцентували увагу на 

роботі зі студентами групи Е1, яких із метою поглиблення їхньої фасилітаційної 

позиції активно залучали до шефської роботи зі студентами молодших курсів, 

здійснення волонтерської діяльності. 

Протягом підготовки до виробничої соціально-педагогічної практики на 

ІV курсі було запроваджено авторську тренінгову програму «Практичні аспекти 

підготовки соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми». 

Досвід здійснення СПС обдарованих школярів студенти набували під час 

волонтерських ініціатив (І–ІІІ курси) та соціально-педагогічних практик  

(IV–V курси). В експериментальних групах проводили диференційовану 

підготовку студентів, що давало можливість підвищити професійну мотивацію 

до виконання відповідних завдань соціально-педагогічної практики, зняти 

психологічні бар’єри щодо фасилітаційного спілкування з обдарованими учнями. 

Організація соціально-педагогічної практики передбачала надання 

студентам більш широкого спектру завдань, безпосередньо пов’язаних зі 

здійсненням СПС обдарованих учнів: складання психолого-педагогічної 

характеристики обдарованого учня, визначення проблем соціалізації такого 

учня, підготовка виступу на батьківських зборах з відповідної проблеми тощо. 

Після закінчення практики на звітних конференціях студенти 

експериментальних груп проводили презентації, у яких демонстрували 

різноманітні методичні техніки й прийоми СПС обдарованих школярів.  

Для досягнення мети рефлексивно-корегувального етапу було 

запроваджено форми й методи навчання та виховання, які спонукали студентів 

до самоаналізу, адекватної самооцінки щодо сформованості в них професійних 

знань, умінь і якостей, необхідних для здійснення СПС обдарованих школярів. 

На цій основі здійснювалися корегувальні процедури щодо досліджуваної 

якості майбутніх соціальних педагогів. Зі студентами проводили рефлексивні 

тренінги, у процесі яких майбутні фахівці здійснювали аналіз і самоаналіз 

професійних знань і вмінь, особистісних якостей, що характеризують готовність 

майбутнього соціального педагога до відповідної професійної діяльності. 
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На контрольному етапі експерименту було проаналізовано й узагальнено 

результати експериментальної роботи, які подано в таблиці 1. За даними 

таблиці, більш суттєву позитивну динаміку за всіма критеріями сформованості 

в майбутніх соціальних педагогів готовності до СПС обдарованих школярів 

отримано в експериментальних групах, порівняно з контрольною. 

Вірогідність результатів експериментальної роботи доведена засобами 

математичної статистики (аналізувалася зміна статистичних характеристик 

експериментальних і контрольної вибірок за критеріями значущості). 

Таблиця 1 

Результати експериментальної роботи (приріст у %) 
 

Критерії, показники (рівні, характер вияву) 

сформованості готовності студентів  

до СПС обдарованих школярів 

Групи 

Е1 

(42 особи) 

Е2 

(45 осіб) 

Е3 

(48 осіб) 

КГ 

(40 осіб) 

1 2 3 4 5 

Мотиваційно-особистісний критерій: 

 рівні професійної спрямованості на підготовку до 
здійснення СПС обдарованих школярів: 

• високий (стійкий професійний інтерес, позитивно-активне 
ставлення до підготовки до СПС обдарованих учнів, прагнення до 
самовдосконалення, виявлення чіткої фасилітаційної позиції); 

• середній (ситуативний характер професійного інтересу, 
позитивно-пасивне ставлення до підготовки до СПС обдарованих 
учнів, прагнення до самовдосконалення, але вимагає зовнішнього 
педагогічного впливу; ситуативний характер виявлення 
фасилітаційної позиції); 

• низький (короткочасний характер професійного інтересу, 
індиферентне ставлення до підготовки до СПС обдарованих 
учнів, відсутність прагнення до самовдосконалення; 
несформованість фасилітаційної позиції) 

 

 

 

+23,8 

 

 

 

-14,3 

 

 

 

-9,5 

 

 

 

+28,9 

 

 

 

-17,8 

 

 

 

-11,1 

 

 

 

+29,2 

 

 

 

-8,3 

 

 

 

-20,9 

 

 

 

+15,0 

 

 

 

-7,5 

 

 

 

-7,5 

 рівень сформованості емоційно-почуттєвої сфери: 
 високий (відгук на зовнішні впливи, адекватний вияв емоцій, 
використання експресивних каналів, ідентифікація й диференціація їх 
вияву в інших, уміння контролювати негативні або професійно 
недоцільні емоційні реакції, розвинені емпатійні й перцептивні якості); 
 середній (уміння виявляти та розпізнавати емоційні стани, 
часткове виділення експресивних каналів, адекватний відгук на 
впливи подій, явищ, об’єктів довкілля; ситуативність саморегуляції; 
ситуативне виявлення емпатійних і перцептивних якостей); 
 низький (несформованість уміння адекватно емоційно 
відгукуватися на впливи навколишнього світу, неадекватний вияв 
емоцій, невміння ідентифікувати й диференціювати їх вияв в 
інших, нездатність контролювати вияв негативних або 
несхвалюваних емоційних реакцій; майже повна відсутність 
виявлення емпатійних і перцептивних якостей) 

 

+16,7 

 

 

 

 

-11,9 

 

 

 

-16,7 

 

+22,2 

 

 

 

 

-11,1 

 

 

 

-11,1 

 

+22,9 

 

 

 

 

-6,2 

 

 

 

-16,7 

 

+12,5 

 

 

 

 

-7,5 

 

 

 

-5,0 

 характер вияву професійно-особистісних якостей 
(гуманізм, чесність, гідність, відповідальність, толерантність, 
тактовність, доброзичливість, комунікабельність тощо): 

• стійкий (сформованість системи морально-гуманістичних 
цінностей особистості та вміння їх проявляти на практиці в 
спілкуванні та взаємодії з обдарованими школярами); 

• ситуативний (ситуативне виявлення якостей емпатії, доброзичливості, 
гуманного ставлення до особливостей поведінки учнів); 

• майже не виявляють (несформованість професійно-
особистісних якостей, прояв нетерплячого ставлення до поведінки 
обдарованих учнів) 

 

 

 

 

+64,2 

 

 

-64,2 

 

 

0 

 

 

 

 

+64,4 

 

 

-54,4 

 

 

-10,0 

 

 

 

 

+52,1 

 

 

-41,7 

 

 

-10,4 

 

 

 

 

+42,5 

 

 

-32,5 

 

 

-10,0 
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Продовження табл. 1 
 

 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої гіпотези 

та дало підстави для формулювання висновків відповідно до поставлених завдань: 

1. З’ясовано, що феномен обдарованості в широкому сенсі розуміють як 

індивідуальну потенційну своєрідність задатків людини, завдяки яким вона 

може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

Установлено, що інтелектуально обдаровані школярі характеризуються: 

високим розвитком мислення, тривким запам’ятовуванням навчального 

матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, 

високою працездатністю; високою розумовою активністю, підвищеною 

схильністю до творчої діяльності, неординарністю, допитливістю тощо.  

Водночас у таких учнів виникають педагогічні й психологічні труднощі, 

зумовлені особливостями цих дітей (неадекватна самооцінка; психологічні 

бар’єри в спілкуванні; невідповідність між фізичним, інтелектуальним і 

соціальним розвитком; наявність нереалістичних цілей; надмірна чутливість 

1 2 3 4 5 

Когнітивний критерій (рівень оволодіння майбутніми соціальними педагогами знаннями, 

необхідними для успішного здійснення СПС обдарованих школярів): 

 високий (повні, глибокі та дієві знання; творчий характер їх 

засвоєння) 

 середній (досить повні та глибокі знання, але недостатньо 

дієві; репродуктивно-творчий характер їх засвоєння) 

 низький (брак знань або поверхові, безсистемні знання, 

невміння їх застосовувати на практиці) 

+47,6 

 

 

-11,9 

 

 

-35,7 

+44,4 

 

 

-20,0 

 

 

-24,4 

+31,3 

 

 

-8,3 

 

 

-23,0 

+5,0 

 

 

+2,5 

 

 

-7,5 

Процесуально-діяльнісний критерій (рівень сформованості вмінь,  

необхідних для успішного здійснення СПС обдарованих школярів): 
 

 

 інтелектуально-

логічні  

 діагностико-

прогностичні  

 організаторсько-

координаційні 

 конструктивно-

комунікативні 

 рефлексивно-

корекційні 

Група Е1 Група Е2 Група Е3 Група КГ 
Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. 

+50,0 

 

+42,8 

 

+61,9 

 

+52,3 

 

+47,7 

-19,0 

 

-7,2 

 

-31,1 

 

-28,5 

 

-26,2 

-31,0 

 

-35,6 

 

-30,8 

 

-23,8 

 

-21,5 

+46,5 

 

+42,2 

 

+44,4 

 

+46,7 

 

+37,7 

-15,4 

 

-8,9 

 

-26,7 

 

-28,9 

 

-24,4 

-31,1 

 

-33,3 

 

-17,7 

 

-17,8 

 

-13,3 

+41,2 

 

+31,2 

 

+41,6 

 

+39,6 

 

+35,5 

-10,5 

 

-20,8 

 

-10,4 

 

-12,4 

 

-16,7 

-31,2 

 

-10,4 

 

-31,2 

 

-27,1 

 

-18,8 

+10,0 

 

+10,0 

 

+7,5 

 

+12,5 

 

+15,0 

+2,5 

 

-2,5 

 

+5,0 

 

-7,5 

 

-5,0 

-12,5 

 

-7,5 

 

-12,5 

 

-5,0 

 

-10,0 

Рефлексивно-оцінний критерій: 

 рівень рефлексивності поведінки й діяльності: 

 високий (постійно здійснює рефлексію власної діяльності й на цій  

основі її корегує); 

 середній (здійснює рефлексію власної діяльності ситуативно,  

не завжди враховує її результати в подальшій діяльності); 

 низький (не прагне й не вміє аналізувати власні дії та поведінку) 

 
+47,6 

 

 

-38,1 

 

-9,5 

 
+44,4 

 

 

-22,2 

 

-22,2 

 
+39,6 

 

 

-27,1 

 

-12,5 

 
+17,5 

 

 

-10,0 

 

-7,5 

 самооцінка студентів щодо сформованості в них відповідної 

професійної готовності: 

 адекватна 

 завищена 

 занижена 

 

 
+16,6 

+4,8 

-21,4 

 

 
+8,8 

-2,2 

-6,6 

 

 
+12,6 

-6,3 

-6,3 

 

 
+5,0 

+2,5 

-7,5 
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тощо), які ускладнюють процеси навчання, розвитку й соціалізації, що 

зумовлює необхідність підтримки й допомоги цій категорії дітей, їхнього СПС з 

боку соціального педагога.  

Суть СПС обдарованих школярів як виду соціально-педагогічної 

підтримки таких учнів полягає у створенні сприятливих умов, безпечного 

середовища, необхідних для розвитку, саморозвитку й соціалізації учнів; 

допомоги в розкритті та реалізації їхнього внутрішнього потенціалу; подоланні 

психологічних бар’єрів у взаємодії їх з однолітками, учителями й батьками; 

захисті прав школярів на унікальність, неповторність думки, на розвиток і 

вдосконалення здібностей та обдарувань. Зміст означеного супроводу передбачає: 

попередження виникнення проблем особистісного розвитку й соціалізації 

дитини; допомога (сприяння) дитині в налагодженні міжособистісних взаємин 

(їх розвиток, корекція, вплив на оточення); подоланні порушень емоційно-

вольової сфери тощо. З’ясовано, що результатом підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів є відповідна готовність, 

яку в дисертації розглянуто як стійке інтегративне особистісне утворення, що 

включає професійні мотиви, цілі, загальнонаукові та професійні знання й 

уміння, особистісні якості майбутнього фахівця вказаного профілю та 

забезпечує ефективний СПС обдарованих школярів.  

2. Визначено зміст структурних компонентів готовності майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів: мотиваційного 

(професійна спрямованість на підготовку до здійснення СПС обдарованих 

школярів; фасилітаційна позиція; потреба в професійному саморозвитку та 

самовдосконаленні), теоретичного (знання специфіки та способів соціально-

педагогічної роботи з обдарованими учнями; особливостей моніторингу 

освітнього процесу; суті, змісту й технології здійснення СПС обдарованих 

учнів; вікових і психологічних особливостей обдарованих школярів тощо), 

практичного (інтелектуально-логічні, діагностико-прогностичні, організаторсько-

координаційні, конструктивно-комунікативні, рефлексивно-корекційні вміння) 

та особистісного (гуманістична спрямованість, толерантність, тактовність, 

доброзичливість, комунікабельність тощо).  

3. Теоретично обґрунтовано педагогічну технологію підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, яка передбачає 

поглиблення професійно-навчальної мотивації студентів, розвиток емоційно-

почуттєвої сфери, формування в них професійно-фасилітаційної позиції; 

усвідомлення майбутніми соціальними педагогами значущості підготовки до 

СПС обдарованих школярів, оволодіння студентами необхідними знаннями для 

його здійснення; розвиток педагогічного мислення; опанування майбутніми 

соціальними педагогами вмінь і набуття досвіду здійснення СПС обдарованих 

школярів, що реалізується на організаційно-підготовчому, мотиваційно-

почуттєвому, когнітивно-світоглядному, процесуально-досвідному, рефлексивно-

корегувальному етапах. Експериментально доведено її ефективність: у групах 

Е1, Е2 і Е3 кількість студентів із високим рівнем сформованості досліджуваної 

готовності збільшилася на 50 %, 48,9 % та 45,8 % відповідно проти +20 % у 

контрольній групі; кількість студентів із низьким рівнем готовності в групах Е1, 
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Е2 і Е3 зменшилася на 88,1 %, 77,7 % і 83,4 % відповідно проти – 65 % у 

контрольній групі. Проведений варіативний педагогічний експеримент дав 

можливість установити, що запропонована технологія сприяє: підвищенню 

рівня сформованості всіх компонентів готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів, стимулюванню професійної 

спрямованості студентів на відповідну професійну підготовку, позитивно-

активному ставленню до професійного самовдосконалення; розкриттю 

творчого потенціалу, здібностей до фасилітаційного спілкування, а також 

забезпечує кожному студенту власну траєкторію в професійному становленні.  

4. Уточнено критерії (мотиваційно-особистісний, когнітивний, процесуально-

діяльнісний, рефлексивно-оцінний) і показники рівнів сформованості готовності 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів визначеної проблеми. 

Перспективними для подальшого наукового пошуку можуть бути питання 

виявлення та забезпечення умов реалізації технології підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів у різних типах  

навчальних закладів. 
 

Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях: 

Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дослідження: 

1. Яковенко К. Ю. Особливості соціального захисту в роботі 

соціального педагога з обдарованими учнями в умовах загальноосвітніх 

навчальних закладів / К. Ю. Яковенко // Педагогічна освіта: теорія і практика. 

Педагогіка. Психологія : зб. наук. пр. – К. : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 

2009. – № 11. – С. 109–112. 

2. Яковенко К. Ю. Формування педагогічного мислення майбутніх 

соціальних педагогів у процесі вирішення педагогічних ситуацій у роботі з 

обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах / К. Ю. Яковенко 

// Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. – Полтава : ПНПУ 

імені В. Г. Короленка, 2009. – № 6. – С. 37–41. 

3. Яковенко К. Ю. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до 

організації діяльності з обдарованими учнями в умовах загальноосвітнього 

навчального закладу / К. Ю. Яковенко// Вісник Харківської державної академії 

культури. – Х. : ХДАК, 2010. – № 29. – С. 266–273. 

4. Яковенко К. Ю. Організація діяльності соціального педагога з 

суб’єктами соціального середовища обдарованих учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах / К. Ю. Яковенко// Вісник Харківської державної академії 

культури – Х. : ХДАК, 2010. – № 30. – С. 237–244. 

5. Яковенко К. Ю. Особливості підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до організації діяльності з обдарованими учнями в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу / К. Ю. Яковенко // Педагогічна і 

суспільна підтримка обдарованих дітей і молоді. – Krakov : Krakovska Akademia 

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2010. – С. 219–226. 

6. Яковенко К. Ю. Організація соціально-педагогічної діяльності з 

батьками та педагогами, які працюють з обдарованими учнями у 



17 

загальноосвітніх навчальних закладах / В. В. Костіна, К. Ю. Яковенко // Вісник 

Черкаського університету. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 

2010. – № 183. – С. 20–25. 

7. Яковенко К. Ю. Засоби формування професійної готовності майбутніх 

соціальних педагогів до організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів / К. Ю. Яковенко // Науковий часопис НПУ ім. М. П.  Драгоманова. – 

К. : КНПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 17. – С. 215–221. 

8. Яковенко К. Ю. Формування готовності майбутніх соціальних 

педагогів до організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів / К. Ю. Яковенко // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Х. : 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2011. – № 40. – С. 154–159. 

9. Бєляєва К. Ю. Дослідження готовності майбутніх соціальних 

педагогів до організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів (за результатами експерименту) / К. Ю. Бєляєва // Проблеми 

інженерно-педагогічної освіти. – Х. : УІПА, 2012. – № 36. – С. 259–264. 

10. Бєляєва К. Ю. Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів / К. Ю. Бєляєва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 

Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка : зб. наук. пр. – Київ ; Івано-

Франківськ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – № 17. – Ч. 2. – С. 8–13. 

11. Бєляєва К. Ю. Формування професійної культури майбутніх 

соціальних педагогів у процесі їхньої підготовки до супроводу обдарованих 

школярів / К.Ю. Бєляєва // Педагогіка формування творчої особистості у вищий 

і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – 

Вип. 33 (86). – С. 89–95. 

12. Бєляєва К. Ю. Особливості професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу одарованих 

школярів в умовах полікультурної освіти / К. Ю. Бєляєва // Збірник наукових 
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13. Бєляєва К. Ю. Исследование готовности будущих социальных 

педагогов к социально-педагогическому сопровождению одаренных 
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АНОТАЦІЇ 

Бєляєва К.Ю. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Харківський 

національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, МОН України. – 

Харків, 2017. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів. 

У дисертації здійснено сутнісно-феноменологічний аналіз поняття 

«обдарований школяр»; розкрито суть і зміст соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів. Визначено зміст структурних компонентів 

готовності майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів як результату відповідної підготовки. Теоретично 

обґрунтовано педагогічну технологію підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів, що реалізується 

за організаційно-підготовчим, мотиваційно-почуттєвим, когнітивно-світоглядним, 
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процесуально-досвідним, рефлексивно-корегувальним етапами. Експериментально 

перевірено ефективність відповідної технології. 

Ключові слова: соціальний педагог, обдарований школяр, соціально-

педагогічний супровід, підготовка, готовність, технологія.  

 

Беляева К. Ю. Подготовка будущего социального педагога к 

социально-педагогическому сопровождению одаренных школьников. –  

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 

наук по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального 

образования. – Харьковский национальный педагогический университет 

имени Г.С. Сковороды, МОН Украины. – Харьков, 2017. 

В диссертации установлено, что феномен одаренности в широком смысле 

понимается как индивидуально потенциальное своеобразие задатков человека, 

благодаря которым личность может достичь значительных успехов в 

определенной области деятельности. 

Установлено, что интеллектуально одаренные школьники характеризуются: 

высоким развитием мышления, прочным запоминанием учебного материала, 

развитыми навыками самоконтроля в учебной деятельности, высокой 

работоспособностью, высокой умственной активностью, повышенной 

склонностью к творческой деятельности, неординарностью, любознательностью 

и т.д. В процессе исследования также выяснилось, что у таких учеников 

возникают педагогические и психологические трудности, обусловленные 

особенностями соответствующих детей (неадекватная самооценка, 

психологические барьеры в общении, несоответствие между физическим, 

интеллектуальным и социальным развитием, наличие нереалистичных целей, 

чрезмерная чувствительность и т.д.), что затрудняет процессы обучения, 

развития и социализации и вызывает необходимость их поддержки и помощи, 

организации социально-педагогического сопровождения таких учащихся. 

Суть социально-педагогического сопровождения одаренных школьников 

как вида социально-педагогической поддержки состоит в создании для них 

благоприятных условий, необходимых для развития, саморазвития и 

социализации; помощи в раскрытии и реализации их внутреннего потенциала; 

преодолении психологических барьеров во взаимодействии их со сверстниками, 

учителями и родителями; защите прав школьников на уникальность, 

неповторимость мнения, на развитие и совершенствование способностей и 

дарований. Содержание указанного сопровождения предусматривает: 

предупреждение возникновения проблем личностного развития и социализации 

ребенка; помощь (содействие) ребенку в налаживании межличностных 

отношений (их развитие, коррекция, влияние на окружение), преодоление 

нарушений эмоционально-волевой сферы и др. Установлено, что результатом 

подготовки будущих социальных педагогов к социально-педагогическому 

сопровождению одаренных школьников является соответствующая готовность, 

которую в диссертации рассмотрено как устойчивое интегративное личностное 

образование, включающее профессиональные мотивы, цели, общенаучные и 
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профессиональные знания и умения, личностные качества будущего 

специалиста указанного профиля и обеспечивающее эффективное социально-

педагогическое сопровождение одаренных школьников. Определено 

содержание структурных компонентов готовности будущих социальных 

педагогов к социально-педагогическому сопровождению одаренных 

школьников: мотивационного, теоретического, практического и личностного. 

Теоретически обоснована педагогическая технология подготовки будущих 

социальных педагогов к социально-педагогическому сопровождению одаренных 

школьников, которая предусматривает углубление профессионально-учебной 

мотивации студентов, эмоционально-чувственной сферы, формирование у них 

профессионально-фасилитационной позиции; осознание будущими 

социальными педагогами значимости подготовки к социально-педагогическому 

сопровождению одаренных школьников, овладение студентами необходимыми 

знаниями для его осуществления. Овладение будущими социальными 

педагогами умениями и приобретение опыта осуществления социально-

педагогического сопровождения одаренных школьников, реализуется на 

организационно-подготовительном, мотивационно-чувственном, когнитивно-

мировоззренческом, процессуально-опытном, рефлексивно-коррекционном 

этапах. Экспериментально доказана ее эффективность. 

Уточнены критерии (мотивационно-личностный, когнитивный, 

процессуально-деятельностный, рефлексивно-оценочный) и показатели 

уровней сформированности готовности будущих социальных педагогов к 

социально-педагогическому сопровождению одаренных школьников. 

Ключевые слова: социальный педагог, одаренный школьник, социально-

педагогическое сопровождение, подготовка, готовность, технология. 

 

Belyaeva K.Y. Preparation of future social pedagogues for social and 

pedagogical support of gifted pupils. – On the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in specialty 

13.00.04 – theory and methodology of professional education. – Н. Skovoroda 

Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. – Kharkiv, 2017. 

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of preparing 

future social pedagogues for the social and pedagogical support of gifted pupils. 

In the dissertation the essence-phenomenological analysis of the concept 

“gifted pupil” was carried out. The essence and content of social and pedagogical 

support of gifted pupils are revealed. The content of structural components of the 

readiness of future social pedagogues for social and pedagogical support of gifted 

pupils as the result of the corresponding preparation is determined. The pedagogical 

technology of preparing future social pedagogues for the social and pedagogical 

support of gifted pupils is realized theoretically through organizational-preparatory, 

motivational-sensory, cognitive-ideological, procedural-experiential, reflexive-

correctional stages. Its effectiveness is tested experimentally.  

Key words: social pedagogue, gifted pupil, social and pedagogical support, 

preparation, readiness, technology. 
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