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ВСТУП 

 

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 України у XXІ ст. 

[213], законах України: «Про освіту» [128], «Про вищу освіту»[126], «Про 

загальну середню освіту» [127], «Про позашкільну освіту» [129]; указах 

Президента: «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року» [321, 322], «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та 

підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» [320]; у Постанові 

Кабінету Міністрів «Про утворення Інституту обдарованої дитини» [258]; 

у Спільній постанові Колегії Міністерства освіти і науки України та президії 

Академії Наук України «Про шляхи удосконалення діяльності Малих академій 

наук і наукових товариств учнів як центрів формування наукової еліти 

України» [302]; у нормативно-правових документах психологічної служби 

освіти України з підтримки обдарованої молоді [88, 231].  

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 
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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 щодо їхнього подолання; 8 % – визначати систему заходів щодо 

організації допомоги та підтримки таких учнів. 

Аналіз наукових праць дає підстави для висновку про вагомий внесок 

науковців у дослідженні різних аспектів зазначеної проблеми. Так, питання 

організації соціально-педагогічної діяльності з обдарованими учнями 

досліджували С. Архипова [14], Ю. Василькова [46], О. Вєтрова [52], 

М. Глухова [218], А. Капська [141], Н. Карпенко [143], Л. Карпова [144], 

О. Мізерна [202], Л. Міщик [204], С. Харченко [332], О. Шаміна [340] та ін.  

Особливості професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до професійної діяльності вивчали О. Безпалько [25], І. Богданова [36], 

Л. Бондар [41], Р. Вайнола [44], М. Васильєва [47], Т. Веретенко [51], 

М. Галагузова [68], В. Гриньова [86], А. Калініченко [138], О. Міхеєва [203], 

Л. Міщик [205], В. Поліщук [249], З. Фалинська [325], М. Ходак [334] та ін.  

Питанням формування професійних якостей фахівців у процесі 

підготовки присвятили свої праці Л. Боднар [39], В. Боксгорн [40], 

О. Гомонюк [79], І. Дєдов [96], І. Ніколаєску [215], Т. Ткаченко [313]. 

Підготовку майбутніх соціальних педагогів до різних видів діяльності 

досліджували А. Балас [18], Н. Басов [20], О. Бевз [22], Б. Вульфов [58], 

О. Гомонюк [78], Л. Григорова [84], М. Гудь [90], Т. Дубова [106], 

Н. Майтенко-Калиніна [184], Є. Максимова [187], В. Масленнікова [192], 

Л. Міщик [204], К. Овчаренко [220], В. Полєхіна [245], Т. Ткаченко [313], 

Д. Чернишова [338]).  
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Проблемою підготовки педагогів, у тому числі соціальних, до роботи з 

обдарованими учнями займалися О. Антонова [12], О. Вєтрова [52], В. Костіна 

[159], Д. Красносілецький [161], Л. Макрідіна [186], Л. Міщик [204], 

Л. Прокопів [262], Н. Сердюк [281], Г. Тарасова [306], М. Федоров [326], 

О. Федорова [328], О. Хлівна [333] та ін. Розвиток їхньої компетенції у 

сучасних умовах гуманізації освіти розглянуто у наукових працях 

І. Аннєнкової [8], С. Батишева [21, 350], А. Бєляєвої [27], В. Гриньової [86], 

О. Гомонюк [78], В. Кременя [115], В. Лозової [181]. Автори визначають, що 

для розвитку компетенції сучасного педагогічного працівника важливими  

є наявність базових професійних знань, формування професійних вмінь,  

а також розвиток гуманістичної спрямованості як характерної риси 

особистості майбутнього фахівця.  

Окремі питання підготовки майбутніх соціальних педагогів, які є 

важливими для успішної організації, майбутніми фахівцями соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів розглянуто в дослідженнях за 

такими напрямами, як: робота з сім’єю (М. Докторович [101], 

І. Трубавіна [316]), робота з девіантними учнями (М. Галагузова [68], 

Ю. Галагузова [69, 70], Н. Краснова [160], М. Полісадова [246], 

С. Харченко [332] 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 існують у педагогічній теорії та 

практиці сучасних навчальних закладів, зокрема:  

 між об’єктивною суспільною потребою у 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;  
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 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 16.01.12) Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Тему 

дисертаційного дослідження затверджено вченою радою Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол 

№ 8 від 29.10.2010 р.) і 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.  
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2. Визначити зміст структурних компонентів готовності майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів як результату відповідної підготовки. 

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 
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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 та 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 

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-
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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, вчителями 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 і 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 
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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 у загальноосвітніх навчальних закладах; 

програми діяльності соціально-психологічної служби загальноосвітніх 

навчальних закладів «Основи розвитку здібностей учнів» та методичних 

рекомендацій з організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів в умовах літньої школи для учасників Малої академії наук  

(на районному рівні). 

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес Харківського 

національного педагогічного університету імені 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 та соціальні працівники в роботі з 

обдарованою молоддю; викладачі під час проведення аудиторних і 

позааудиторних занять зі студентами під час підготовки їх до майбутньої 

професійної діяльності, розробки навчальних програм, створення навчальних 

посібників; студенти в процесі написання курсових 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 [29, 30, 31, 358, 359, 362]; розробці технології 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів та її навчально-методичному забезпеченні 

[360, 361, 363, 364, 365, 366].  
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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 і результати дослідження обговорювались 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 (з 

яких 17 – одноосібно), серед них: 12 – статті в провідних наукових фахових 

виданнях України, одна 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 із 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), одна формула, 25 додатків (на 69 сторінках). Загальний обсяг 

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

використаних джерел містить 372 найменування, із них 5 іноземними мовами. 
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РОЗДІЛ 1.  

СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД  

ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Сутнісно-феноменологічна характеристика поняття «обдарована 

особистість» 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства постає необхідність у 

формуванні творчих здібностей особистості, здатної досягати успіхів у своїй 

діяльності. Проблема навчання та виховання обдарованих учнів в  

умовах загальноосвітніх навчальних закладів за останні два десятиріччя 

набула актуальності у наукових працях у галузі психології, педагогіки, 

соціальної педагогіки.  

Питання навчання та розвитку обдарованих школярів є предметом 

досліджень О.Дмітрієвої [98],  В. Євдокимова [117,251], І. Гавриш [60, 61], 

С. Єрмакова [116], Л.Карпової [144], Л.Михайлик [201], К.Поліванової [247], 

Н. Сєрбіновської [280], В. Юркевича [352, 353]). Урахування вікових 

особливостей обдарованих школярів у процесі їх навчання та виховання 

представлено в наукових працях М. Біржевої [32], Т. Бланка [33], І. Беха [28], 

О. Бобир [34], Н. Теличко [307] та ін. Питання необхідності визначення 

обдарованості у школярів та створення психолого-педагогічних умов  

для їхнього навчання і розвитку досліджували Ю. Бабаєва [16], 

Д. Богоявленська [ 37], К. Джой [371], І. Драчук [102], В. Дружинін [103;104], 

Л. Дуб’яга [109], Т. Ігнатова [134], Л. Карпова [144], В. Костіна [159], 

Н. Лейтес [171], О. Матюшкін [195; 196], В. Русова[275], Р. Стернберг [259], 

А. Савєнков [276], Х. Уарте [318], О. Федорова [328], В. Юркевич [352, 353].  

В українському педагогічному словнику обдарованість визначається як 

«індивідуальна потенційна своєрідність задатків людини, завдяки якій вона 

може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності та розвивається у 

процесі засвоєння індивідом духовних та інших надбань людства» [323, с. 221]. 
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З огляду на таке розуміння обдарованості можна стверджувати, що 

обдарованість дитини залежить не тільки від її індивідуального потенціалу, а 

також супроводжується успіхами в діяльності. 

Питання щодо походження обдарованості висвітлено у працях 

Л. Виготського [59], Ф. Гальтона [72], Дж. Гілфорда [74, 370], І. Канта [140], 

А. Маслоу [193], В. Роменця [273], С. Рубінштейна [274], Л. Скальської [285], 

Е. Торренса [315], Л.Термана[372]; теорії множинного інтелекту – 

Г. Гарднера [308]. Так, Ф. Гальтон зробив акцент на спадковість у розвитку 

здібностей та обдарованості дитини [72, с. 167]. Д. Гілфорд наголосив на 

важливості розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих школярів [74]. 

Г. Гарднер розширив уявлення про обдарованість і відійшов від розуміння її 

тільки як інтелектуального чинника [308]. Вчений визначив такі складники 

інтелектуальної обдарованості, як: лінгвістичний, математичний, просторовий, 

комунікативний, розвиток яких сприяє формуванню особистості. Розширення 

уявлень про обдарованість та її види дало можливість досліджувати не тільки 

загальні, але і спеціальні здібності.  

Поняття «обдарованість» пов’язане з поняттями «творчі здібності»  

та «креативність». Дж. Гілфорд розглядає творчість як «здібність до побудови 

різних шляхів вирішення проблеми, а також вміння реалізовувати ці шляхи» 

[74, с. 103]. При цьому творчість проявляється не лише у винаходженні нових 

ідей, але й їх реалізації. Крізь призму здібностей дослідили обдарованість 

вітчизняні вчені (В. Дружинін [103], О. Рафікова [267], Б. Теплов [309] та ін.). 

Згідно з цим підходом здібності як стійкі індивідуальні, психічні властивості 

людини визначено як необхідна внутрішня умова її успішної діяльності. То ж 

учені підкреслюють роль особистісного фактору в процесі формування 

обдарованості. 

Е. Торренс увів у науковий простір поняття «креативність», визначаючи 

його суть як «здібність мислити творчо, оригінально» [315, с. 1– 4]. Креативність 

як рівень творчої обдарованості, здатності до творчості  

складає відносно стійку характеристику особистості [315, с. 3]. Отже, згідно  
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з вищезазначеним, креативність є не тільки показником розвитку  

творчої обдарованості, але і сформованості особистісних якостей обдарованої 

особистості.  

Значну увагу креативності у контексті вивчення проблеми 

обдарованості приділив В. Дружинін [104]. Креативність учений розглядає як 

властивість, яка актуалізується лише тоді, коли це дозволяє навколишнє 

середовище, для чого, на думку автора, необхідними є такі умови, як [104, c. 111]: 

відсутність зразка регламентованої поведінки; наявність позитивного зразка 

творчої поведінки, створення умов для її наслідування, її соціальне 

підкріплення. Поділяємо думку вченого, що творчі досягнення можливі за 

наявності високого інтелекту, але сам по собі високий інтелект їх не гарантує; 

загальна здібність до творчості і загальний інтелект пов’язані між собою, але 

визначальними є загальні здібності. Погоджуємося також з точкою зору 

В. Дружиніна стосовно того, що розвиток загальних інтелектуальних здібностей 

залежить не тільки від вікових особливостей, але і від виду діяльності 

(навчальної чи професійної), якою займається людина [103].  

А. Маслоу визначив творчу обдарованість найвищою потребою 

особистості [193, с. 25]. Враховуючи цей підхід, можна дійти висновку, що 

кожна дитина може бути потенційно обдарованою, але для цього в неї має бути 

потреба та бажання бути такою.  

М. Гнатко вважає обдарованість «однією з ключових суб’єктних 

детермінант активності людини, що забезпечує високий рівень адекватності, 

економності та успішності цієї активності» [76, с. 12]. Вчений стверджує, що 

спочатку слід виявити потенційну обдарованість, а потім активну 

обдарованість як продукт взаємодії індивіду зі світом. Співзвучну думку 

висловлює Ю. Бабаєва, яка наголошує на необхідності діагностики й 

застосування розиваючих методів для роботи зі школярами із потенційною 

обдарованістю [16]. 

Підтримуючи точку зору даних авторів, вважаємо, що важливість 

роботи педагога, у тому числі соціального, значною мірою полягає  
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в підтримці потенційної обдарованості школяра, яка не завжди діагностується 

педагогами.  

Не можемо не погодитися з ученими, які обдарованість розглядають не 

як статичну, а як динамічну характеристику. Так, Ю. Бабаєва [16, с. 31] 

переконливо стверджує, що обдарованість існує тільки в русі, у розвитку. 

Згідно з таким підходом, обдарованість тлумачиться як якість особистості, що 

розвивається.  

Згідно з концептуальним підходом до розуміння обдарованості як 

творчого потенціалу людини О. Матюшкін розглядає обдарованість як 

комплекс інтелектуальних, творчих і мотиваційних чинників [196].  

У структурі творчої особистості автор виокремлює п’ять структурних 

компонентів: домінуюча роль пізнавальної мотивації, дослідницька, творча 

активність, яка проявляється у знаходженні нового, у постановці і вирішенні 

проблем, можливості досягнення оригінальних рішень, можливості 

прогнозування і передбачення; здатність до створення ідеальних еталонів, що 

забезпечують високі естетичні, моральні, інтелектуальні оцінки.  

При цьому творчість О. Матюшкін розуміє як «механізм, умову 

розвитку, фундаментальну властивість психіки» [196]. Пізнавальний розвиток 

учений трактує як «творчий процес», а внутрішнє джерело  

розвитку творчості вбачає в пізнавальних потребах, які спонукають людину до 

творчої активності.  

Н. Лейтес акцентує увагу на тому, що ознакою обдарованості дитини 

частіше за все є невідповідність розумового розвитку звичайному рівню 

розвитку дитини, тобто випередження інших за віком [171]. Учений визначив 

обдарованість дитини як «більш високий рівень академічних здібностей, 

порівняно з однолітками у рівних умовах, а також більш виражене творче 

ставлення до діяльності» [171, с. 57].  

Дослідники (А. Грабовський  [83]; Н. Лейтес [171]) розрізняють такі 

види обдарованості: загальну розумову (або інтелектуальну, академічну) та 

спеціальну (музичну, мистецьку, технічну, спортивну, наукову) обдарованість.  
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Виходячи з вищезазначеного виділяють три категорії дітей: 

1) діти з високим рівнем інтелектуального розвитку, який виявляється у 

рівних умовах навчання; 

2) діти з ознаками спеціальної розумової обдарованості (математична, 

філологічна), що проявляється у підлітковому віці; 

3) діти, в яких виражена пізнавальна активність, але вони не досягають 

успіху у навчанні – потенційна «прихована» обдарованість.  

На підставі вивчення наукових праць з проблеми дослідження 

(Г. Бурменська [43],С. Гончаренко [323], Ю. Гільбух [73], М. Гнатко [76], 

В. Слуцький [43] та ін.) установлено, що існує кілька типів індивідуальної 

обдарованості: раціонально-мислительний (інтелектуальний); образно-

художній; раціонально-образний; емоційно-почуттєвий. У дисертації 

розглядаємо головним чином інтелектуальний тип обдарованості школярів, 

оскільки основним видом їхньої діяльності є навчально-пізнавальна.  

У деяких дослідженнях таку обдарованість учені визначають як академічну. 

Повною мірою погоджуємося з Д. Богоявленською, яка в авторській  

концепції обдарованості [37, c. 23] наголошує на тому, що в самому підході до 

обдарованості йдеться про системну якість психіки, яка розвивається протягом 

життя й визначає можливість досягнення людиною більш високих результатів по 

відношенню до інших людей в одному або декількох видах діяльності. Отже, 

обдарованість розглядаємо як складну системну якість психіки. 

Аналіз наукових досліджень з проблеми навчання і виховання обдарованої 

особистості дає підстави свідчити, що автори виділяють особистісні 

характеристики та якості інтелектуально обдарованих учнів, спектр яких  

відрізняється один від одного. 

Так, Ф. Баррон [19, с. 21] визначив такі особистісні якості та 

характеристики обдарованої особистості: оригінальність, гнучкість, 

спонтанність у прийнятті рішень, розвинуте асоціативне мислення, 

розробленість ідей, здатність до відчуття проблеми, її конструювання, 

утворення нових ідей, доведення або піддавання сумніву фактів, потреба в 
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незалежності, прагнення до зміни діяльності; толерантність, незалежність від 

думки оточуючих, підвищена чутливість, підвищений контроль над власною 

поведінкою, спрямованість на власне «Я» (інтроверсія).  

На підставі аналізу пізнавальних особливостей дитини 

Ю. Гільбух [73, с. 42] виокремлює такі характеристики інтелектуальної 

обдарованості: спрямованість пізнавального інтересу на осмислення 

абстрактних ідей, схильність до природничих знань; спрямованість на 

розв’язання складних конструкторсько-технічних завдань, моделювання; 

спрямованість пізнавального інтересу на мови, суспільні науки, літературу. 

Узагальнення вищезазначених положень дає можливість виокремити 

такі якості обдарованих школярів, які сприятимуть розвитку їхнього творчого 

потенціалу: цілеспрямованість, незалежність, толерантність, пізнавальна 

активність.  

Серед академічно обдарованих дітей В. Онацький виділяє кілька  

груп: 1) учні, які легко засвоюють будь-яку діяльність, досягають значних 

результатів з усіх предметів, тобто мають широку здатність до навчання; 

2) учні, які мають підвищені здібності до засвоєння знань в одній чи декількох 

близьких сферах діяльності [222, с. 22]. На думку вченого, академічно 

обдарованим дітям притаманна пізнавальна активність, адже обдарованість 

розвивається на основі високого рівня інтелектуальних здібностей. 

В. Моляко визначає такі складові обдарованості, що впливають на 

успішність навчально-пізнавальної діяльності обдарованих учнів [206,  с. 59; 

207, с. 15]: 1) задатки, схильності (виявляються у підвищеній чутливості, 

певній вибірковості, перевагах, а також у динамічності психічних процесів); 

2) інтереси (спрямованість, частота і систематичність їхнього прояву, 

домінування пізнавальних процесів); 3) допитливість (прагнення до створення 

нового, схильність до вирішення і пошуку проблем); 4) швидкість у засвоєнні 

нової інформації, утворення асоціативних масивів; 5) схильність до зіставлень, 

вироблення еталонів для наступного відбору; 6) прояв загального інтелекту – 

схоплювання, розуміння, швидкість оцінок і вибору шляхів вирішення, 
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адекватність дій; 7) емоційна забарвленість окремих процесів, емоційне 

ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання, вибір, перевага тощо; 

8) наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, працьовитість, 

систематичність у роботі, сміливе прийняття рішень; 9) творчість (уміння 

комбінувати, знаходити аналогії, реконструювати); 10) схильність до зміни 

варіантів, економічність у рішеннях, раціональне використання засобів, часу 

тощо; 11) інтуїція (схильність до надшвидких оцінок, рішень, прогнозів; 

порівняно швидше оволодіння уміннями, навичками, прийомами, оволодіння 

технікою праці, ремісничою майстерністю); 12) здібності до вироблення 

особистісних стратегій і тактик  

в ході вирішення загальних і нових спеціальних проблем, завдань, пошук 

виходу зі складних, нестандартних, екстремальних ситуацій тощо.  

У контексті нашого дослідження є плідною позиція Н. Лейтеса, який 

розглядає обдарованість через прояв таких характеристик поведінки 

[171, с. 112]: ранній розумовий розвиток; особливий розвиток інтелектуальної 

сфери та мотивації; висока пізнавальна активність; незалежність у діях; 

ініціатива, стремління пізнавати нове; гнучкість у підходах щодо проблем; 

швидкість у навчанні; здатність до використання отриманих знань в інших 

сферах та можливість знаходити отримані знання у різних галузях; почуття 

гумору; складання історій. На думку вченого, в умовах школи інтелектуальний 

розвиток дитини залежить від її зацікавленості іншими заняттями, вміннями 

швидко досягати високих результатів у навчанні, самостійності думки.  

Враховуючи ідеї вищезазначених авторів, виокремлюємо характеристики 

обдарованих школярів, на які в першу чергу мають звертати увагу педагоги (у 

тому числі соціальні), які працюють з таким контингентом учнів: 

1) допитливість, прагнення до створення нового, схильність до вирішення 

та пошуку проблем (можуть зумовлювати появу конфліктів з однолітками і 

старшими дітьми, труднощі у спілкуванні з ними, на тлі нетерплячого 

відношення останніх); 
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2) емоційна забарвленість окремих процесів, емоційне ставлення, вплив 

почуттів на суб’єктивне оцінювання (сильні емоційні перевантаження можуть 

чинити опір щодо прояву здібностей дитини, а також впливають  

на спілкування з оточуючими); 

3) наполегливість, цілеспрямованість, рішучість, працьовитість, 

систематичність у роботі, сміливе прийняття рішень проявляється у 

обдарованої дитини у процесі навчання (обдарована дитина відчуває на собі 

негативне відношення з боку однолітків щодо її успіхів, що стає причиною 

появи конфліктних ситуацій у класі). 

Зазначені особистісні якості сприяють досягненню успіхів дитиною у 

навчальній та позанавчальній діяльності, проте, слід зазначити, що у процесі 

їхнього навчання і розвитку можуть виникати проблеми та труднощі.  

Дослідження Ю. Бабаєвої [16], М. Богоявленської [37], Л. Данилевич [92], 

І. Зотової [131], Н. Лейтеса [171], Г. Бурменської [43], Л.Кондратенко [155], 

Л. Токарєвої [314], Л. Туріщевої [317], Т. Шишковець [346], О. Щебланової [343] 

присвячені розгляду основних труднощів у навчанні та вихованні обдарованих 

дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (далі – ЗНЗ). Автори 

розглядають здебільшого психологічні труднощі обдарованих дітей, до яких 

призводять такі особливі характеристики, як: замкненість, чутливість, 

надмірна емоційність, підвищена тривожність, наявність внутрішніх та 

міжособистісних конфліктів, що свідчить про проблеми у процесі їхньої 

соціалізації у навколишньому середовищі.  

Психофізіологічними  дослідженнями (Ю. Гільбух [73], Н. Лейтес [171] 

та інші) доведено, що для обдарованих дітей притаманна біохімічна й 

електрична активність мозку, що в разі обмеження їхньої активності може 

провокувати негативні реакції невротичного характеру. Згідно з результатами 

досліджень Д. Красносілецького для  поведінки обдарованих учнів є 

характерними замкненість, чутливість, надмірна емоційність, підвищена 

тривожність, наявність внутрішніх та міжособистісних конфліктів [161].  

Такі учні надчутливі в ставленні до навколишнього світу, вразливі у своїх 
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стосунках з оточенням, вони зазвичай мають непоступливий характер (не 

здатні йти на компроміс, уникати конфлікти тощо), спрямованість на власне 

«Я» (інтроверсія), через що нерідко в них виникають труднощі у спілкуванні.  

Результати досліджень О. Матюшкіна засвідчили, що «з одного боку,  

у деяких обдарованих дітей, чий розвиток, за оцінками психологів та вчителів, 

«тьмяніє», тести інтелекту не фіксують якихось значних змін у рівні інтелекту; 

з іншого боку – частина підлітків з високими показниками за тестом 

Дж. Равена показує низький рівень розуміння навчального матеріалу і низьку 

пізнавальну активність» [196, с. 88].  

Н. Лейтес [171] акцентує увагу на тому, що в дітей з високим рівнем 

інтелекту виявляються риси характеру, що ускладнюють їхні відносини з 

іншими людьми під час спілкування. Учений називає ці труднощі 

«психопатичними проявами», такі як: агресивність, порушення дисципліни, 

дефекти під час виконання завдань, пов’язаних з пам’яттю та сприйняттям. 

Отже, підвищені розумові можливості відходять на другий план, а на перший 

план виходять конфлікти з оточуючими.  

Особливі труднощі обдаровані школярі відчувають у процесі 

соціалізації. Саме на вирішення даної проблеми, на нашу думку, має 

спрямовувати свої зусилля соціальний педагог.  

У соціології поняття «соціалізація» розглядається як «сукупність 

взаємопов’язаних процесів засвоєння і відтворення індивідом необхідного і 

достатнього для повноцінного включення в суспільне життя соціокультурного 

досвіду і філоонтогенетичного формування і розвитку відповідних якостей і 

властивостей індивіду, його становлення як конкретно-історичного типу 

особистості та суб’єкта» [351, с. 939].  

О. Мудрик визначає процес соціалізації як «процес розвитку людини  

у взаємних стосунках із її навколишнім середовищем» [209, с. 3].  

Більш розгорнуте визначення зазначеного феномену запропонував 

В. Нікітін, який розглядає соціалізацію як «процес оволодіння набором програм 

діяльності та поведінки, характерних для тієї чи іншої культурної традиції,  

а також процес інтеріоризації індивідом знань, цінностей, норм» [216, с. 64].  
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Наведені визначення дають підстави стверджувати, що для відтворення 

та засвоєння досвіду необхідним елементом у процесі соціалізації є активність 

особистості, наявність у неї творчих ресурсів і потенціалу.  

Н. Завгородня виокремила такі критерії оцінки ефективності процесу 

соціалізації обдарованих учнів в умовах ЗНЗ [123, с. 79–80]: 

– виявлення творчих здібностей школярів, спрямованість їх на 

взаємодію із соціумом; 

– здатність мобілізувати внутрішні сили учнів на реалізацію цільової 

установки;  

– наявність у щколярів соціально-адаптаційних умінь, гуманне 

ставлення до навколишньої дійсності. 

Показниками ефективності соціалізації обдарованих учнів, на думку 

автора, є: високий рівень розумової та творчої активності; організованість; 

відповідальність; активність; самореалізація; прагнення до саморозвитку.  

Спираючись на ідеї [120, 121, 137, 157, 208] нами виокремлено три рівні 

соціалізації обдарованих школярів за такими критеріями та показниками: творча 

активність у навчально-пізнавальній та навчально-творчій діяльності 

(оригінальність ідей у навчально-пізнавальній та навчально-творчій діяльності), 

навички побудови взаємин з оточенням у соціумом (соціальна активність, у 

соціальних проектах; комунікаційні та лідерські (організаторські) здібності, 

неконфліктність у взаєминах з учнями та вчителями, організованість, 

сформованість комунікативних здібностей, гуманне ставлення до інших, 

доброзичливість, гнучкість у відносинах із іншими, емпатія); наявність 

соціально-адаптивних умінь (внутрішній адаптаційний потенціал особистості, 

вміння пристосовуватися до зовнішніх вимог, враховувати їх під час реалізації 

власних здібностей). Визначення рівнів соціалізації обдарованих школярів згідно 

з наведеними критеріями і показниками знаходиться у Додатку А. 

Отже, зазначені рівні соціалізації обдарованих школярів за певними 

критеріями та показниками можуть бути сформованими за допомогою 

цілеспрямованої діяльності різних фахівців ЗНЗ. 
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Певною мірою проблему створення умов для ефективної соціалізації  

та розвитку здібностей обдарованих учнів висвітлено в працях 

Н. Завгородньої [123], О. Зазимко [125], О. Івануць [133], Л. Карпової [144], 

В. Синякової [283]).  

Ураховуючи наведені визначення, виокремимо труднощі соціалізації 

обдарованих школярів, які проявляються під час їхньої взаємодії з 

навколишнім середовищем. До таких труднощів відносять, передусім, 

конфлікти, надто емоційне відстоювання своєї думки, недотримання норм і 

правил, які панують у колективі (бажання все зробити не так як інші, 

відмінність поглядів). 

Поряд з цим, Л. Токарєва наводить такі труднощі соціалізації 

обдарованої дитини: конфлікти з вчителями; труднощі на різних етапах 

навчання; особливості формування зони особистісних інтересів як наслідок 

зниження інтересу до шкільних предметів, які знаходяться поза цією зоною, 

випереджуючий характер розвитку учнів; частий вихід з-під впливу 

колективних відносин; самореалізація поза школою, відчуження від класного 

колективу; заперечення стандартних вимог; негативне ставлення до школи, 

коли навчальна програма стає нецікавою; порушення дисципліни; віддання 

переваги спілкуванню з дорослими; уразливість; втомлюваність; часта зміна 

настрою; постійні негативні переживання; неадекватна самооцінка; 

недостатнє використання у навчанні своїх можливостей [314, с. 94–102]. 

Наведені труднощі дослідниця розглядає стосовно молодшого шкільного віку. 

На нашу думку, зазначені проблеми притаманні обдарованим учням 

підліткового віку і частково на етапі ранньої юності. 

На основі аналізу та узагальнення вищенаведених особистісних 

характеристик обдарованих школярів нами виокремлено такі особливості 

поведінки обдарованих школярів, що зумовлюють труднощі в процесі  

їхньої соціалізації: 1) негативне ставлення до школи (небажання  

навчатись у школі, низький рівень зацікавленості до оволодіння 

загальноосвітніми предметами, що можуть перетворити обдарованого школяра 
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на дезадаптовану особистість); 2) неадекватна самооцінка (відчуття 

дискомфорту у класі, конфлікти з однолітками, відчуття незадоволеності, або, 

навпаки, переоцінювання власної діяльності, нехтування досягненнями інших 

дітей, нетерпимість до дітей, які проявляють низький рівень інтелектуальних 

здібностей, що зумовлює появу завищеної самооцінки в обдарованого школяра, 

а також унеможливлює взаємодію з однолітками та дорослими); 3) низький 

рівень комунікативних здібностей (проблеми у спілкуванні з однокласниками, 

вчителями, які викладають предмети, що не входять у коло інтересів обдарованої 

дитини, в результаті чого може знижуватися комунікативний потенціал 

особистості та як наслідок – ізольованість дитини в колективі;  

4) невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком 

(надання переваги у спілкуванні з дітьми більш старшого віку або тільки з 

дорослими особами, що призводить до виникнення емоційних бар’єрів  

і гальмує загальний розвиток обдарованого школяра); 5) наявність 

нереалістичних цілей (обдаровані діти ставлять перед собою завищені цілі, потім 

починають переживати, коли не можуть їх досягти, що може призвести до 

розвитку невпевненості у власних можливостях, розчарувань, внутрішнього 

незадоволення, внутрішньо-особистісні конфлікти); 6) надмірна чутливість 

(постійна реакція на зауваження з боку інших, на незначні сигнали з боку 

оточення, постійне звинувачення себе, коли щось не вдається, що зумовлює 

появу тривожності, комплексів, залежності від думки оточуючих, що знижує 

адаптаційний потенціал особистості).  

На основі узагальнення вищезазначених характеристик поведінки 

обдарованих учнів нами виділено дві групи труднощів соціалізації, на які має 

звернути увагу соціальний педагог у процесі соціально-педагогічної діяльності: 

а) об’єктивні (невідповідність між фізичним, інтелектуальним і 

соціальним розвитком, дезадаптація обдарованого школяра у класі, конфлікти 

з однолітками та з педагогами, наявність соціальних проблем у обдарованої 

дитини); 
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б) суб’єктивні (надмірна чутливість, низький рівень комунікативних 

здібностей, неадекватна самооцінка). 

Вищезазначені труднощі спричиняють появу дезадаптації у  

поведінці дитини, виникнення яких має передбачити соціальний педагог 

загальноосвітнього навчального закладу, який може забезпечити їх 

попередження або подолання в разі необхідності. 

Отже, обдарованість розглядаємо як індивідуальну потенціальну 

своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних 

успіхів у певній галузі діяльності. 

Обдаровані учні вирізняються серед однолітків яскраво вираженими 

можливостями в досягненні результатів на якісно вищому рівні, який 

перевищує певний умовний «середній» рівень. Такі школярі характеризуються 

порівняно високим розвитком мислення, тривким запам’ятовуванням 

навчального матеріалу, розвинутими навичками самоконтролю в навчальній 

діяльності, високою працездатністю тощо, їм властива висока розумова 

активність, підвищена схильність до розумової діяльності, неординарність, 

свобода самовияву, багатство уяви, сформованість різних видів пам’яті, 

швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і науковому осмисленню певні 

явища, стереотипи, догми. 

Водночас у процесі їхнього навчання і розвитку в обдарованих школярів 

можуть виникати проблеми та труднощі, особливо під час їхньої соціалізації. 

Згідно з розглянутими особливостями поведінки обдарованих школярів, які 

відзначаються автономністю, труднощі їхньої соціалізації викликані 

проблемою у соціальній адаптації, надмірному підкресленні з  

боку оточення відмінностей їхньої поведінки, а також досягнень у певній сфері 

діяльності.  

В умовах ЗНЗ важливо правильно організувати роботу педагогів з 

обдарованими учнями, створюючи необхідні умови для їх розвитку й 

соціалізації, психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання. 
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1.2. Соціально-педагогічний супровід обдарованих школярів:  

суть, функції, зміст 

 

Зазначені в попередньому підрозділі проблеми і труднощі, що 

виникають в обдарованих школярів, зумовлює необхідність підтримки й 

допомоги таким учням з боку соціального педагога. Як показує практика 

роботи з дітьми, котрі мають високий рівень академічних та творчих 

здібностей, не всі з них можуть відтворити засвоєний ними досвід у 

навчальному закладі, що, на нашу думку, є соціально-педагогічною 

проблемою, оскільки це пов’язано не тільки з індивідуально-психологічними 

особливостями таких учнів, а з відсутністю необхідних умов для їхньої 

успішної соціалізації, які можна створити у відповідному середовищі 

підтримки, корекції, розвитку.  

Аналіз наукових психолого-педагогічних досліджень з проблеми 

навчання та виховання обдарованих школярів  [12, 23, 26, 38, 45, 54, 55, 87, 88, 

144, 214] та вивчення масової практики вирішення даної проблеми дає 

підстави свідчити, що труднощі соціалізації обдарованих школярів 

потребують організації комплексної різноспрямованої допомоги на рівні 

освітньо-виховних установ.  

Останніми десятиріччями в освітньо-виховній системі складається 

особлива культура підтримки, а також допомоги учневі шляхом педагогічного 

супроводу, що розглядається як особливий вид допомоги школярам, що 

забезпечує їхній особистісний розвиток і саморозвиток [89, 90, 177, 191, 227, 

282]. 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. Газман [64], І. Марченко [191], В. Попов [254] та ін.). 

На нашу думку, для більш ефективного вирішення проблем і труднощів 

обдарованих школярів у шкільному середовищі необхідною є організація 

соціально-педагогічного супроводу (далі – СПС) обдарованих школярів,  
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за допомогою якого можна шляхом подолання суперечностей у шкільному 

освітньому середовищі забезпечити успішність соціалізації обдарованих 

школярів, підтримку їхніх здібностей і талантів тощо.  

У новому тлумачному словнику з української мови поняття «супровід» 

визначається як «те, що супроводить яку-небудь дію, явище» [219, с. 457]. 

Дієслово «супроводжувати» тлумачиться як «поєднувати яку-небудь дію з 

іншою; додавати що-небудь до чогось, вести супровід», а супроводжуватися – 

«спричиняти, викликати будь-що» [219, с. 458]. Отже, супровід завжди 

пов’язаний з будь-якою дією або явищем і може не тільки продовжувати якусь 

дію, тобто бути допоміжним у діяльності, але і спричиняти її. Виходячи з 

цього, супровід є специфічним засобом у роботі педагога, що створює умови 

для цілеспрямованого впливу різних суб’єктів на особистість обдарованого 

школяра та його оточення з метою попередження та подолання проблем і 

труднощів його соціалізації. 

Для визначення суті поняття «соціально-педагогічний супровід» 

необхідно розкрити його соціальну складову. У соціальній педагогіці 

соціальний супровід визначають як «вид соціальної діяльності, що є формою 

соціальної підтримки та передбачає впродовж певного (іноді досить 

тривалого) терміну надання конкретній особі чи сім’ї комплексу правових, 

психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-

медичних, інформаційних послуг соціальним працівником, а також, у разі 

потреби, спільно з іншими фахівцями (психологами, педагогами, юристами, 

медичними працівниками тощо) з різних установ та організацій» [296, с. 225]. 

На підставі вищезазначеного можна стверджувати, що СПС, з одного  

боку, може бути різновидом загального соціального супроводу, який 

здійснюється соціальним педагогом поряд з іншими фахівцями, а з іншого – у 

разі необхідності та враховуючи функціональні обов’язки соціального 

педагога ЗНЗ, може бути різновидом професійної діяльності соціального 

педагога, що є її координатором і забезпечує поєднання зусиль різних 

суб’єктів соціального середовища на мікро- і макрорівнях для вирішення 

проблем і труднощів соціалізації обдарованих школярів.  
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Питання СПС розглядають О. Вєтрова [52], Л. Кальченко [139], 

І. Печенко [239], І. Трубавіна [316], Т. Шанскова [341, 342].  

На думку О. Вєтрової, СПС обдарованих дітей і молоді в навчальних 

закладах обов’язково має включати роботу щодо оптимізації взаємодії дитини 

з найближчим оточенням [52, с. 407– 413]. Проте, автор розмежовує поняття 

«супровід» та «підтримка», вважаючи, що відмінністю соціально-

педагогічного супроводу від інших моделей (наприклад, від підтримки або 

корекції) є те, що успішність соціалізації особистості досягається за рахунок 

створення ефективних умов, пошуку прихованих ресурсів, проекції 

прищеплення дитині імунітету проти негативних впливів соціального 

оточення, що дозволить запобігти її неблагополуччю, сформувати стійкість до 

негативних впливів соціального середовища. Виходячи з цього, завдяки СПС 

обдарованих школярів забезпечується їхня успішна самореалізація, а також 

підвищується їхня стійкість до впливу негативних факторів соціалізації.  

Певною мірою погоджуючись з О. Вєтровою, СПС розглядаємо як вид 

педагогічної підтримки обдарованих школярів. 

І. Печенко розглядає СПС у межах проблеми соціалізації дитини 

дошкільного віку [239, с. 121]. На думку дослідниці, суть СПС полягає у 

створенні в межах соціально-педагогічного середовища умов для засвоєння 

дитиною позиції об’єкта і суб’єкта соціалізації та виявлення себе суб’єктом 

власної життєтворчості. За визначенням автора, СПС – це особлива форма 

функціонування єдиної системи суспільного та сімейного виховання, що надає 

можливості педагогічно виваженої соціалізації особистості в дошкільному 

дитинстві. Отже, соціально-педагогічний супровід дитини дошкільного віку 

спрямований на створення єдиних умов для соціалізації особистості у сім’ї та 

суспільстві.  

Вчені (І. Звєрєва [130], О. Івануць [133], Н. Карпенко [143], 

І. Трубавіна [316], Л. Туріщева [317], І. Хоменко [335], Т. Шанскова [341]) 

розглядають СПС у напрямі роботи соціального педагога з сім’ями учнів. Так, 

І. Звєрєва визначила СПС як «довготривалу, різноманітну допомогу різним 
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типам неблагополучних сімей, формування здатності сім’ї самотужки долати 

свої труднощі, реалізувати власний соціальний і виховний потенціал; 

корекцію й покращення внутрішньосімейних стосунків, зв’язків сім’ї з  

мікро- та макросередовищем (матеріальна та психологічна допомога, 

соціальні послуги, консультування, захист інтересів сім’ї в органах державної 

влади) [130, с. 197].  

Схоже визначення надає Т. Шанскова, яка розглянула СПС сімей як 

«довготривалу різноманітну допомогу неблагополучним сім’ям, яка 

спрямована на створення умов для ліквідації причин неблагополуччя  

(чи їх можливої компенсації), на формування здатності сім’ї самостійно 

вирішувати свої проблеми, виконувати функції, реалізовувати свій соціальний 

та виховний потенціал» [341, с. 142]. 

Аналіз досліджень І. Звєрєвої та Л. Кальченко [130; 139] дає підстави 

стверджувати про необхідність організації СПС у притулках для 

неповнолітніх, спрямованого на надання їм професійної комплексної 

освітньої, медико-психологічної, соціально-правової, організаційно-

комунікативної, соціально-педагогічної допомоги та підтримки.  

Отже, узагальнення вищенаведених визначень дало можливість дійти 

висновку, що спільним у них є те, що СПС розглядається як певний вид 

допомоги, підтримки тим, хто її потребує (є об’єктами соціально-педагогічної 

діяльності). Обдаровані діти також потребують професійної соціально-

педагогічної допомоги в подоланні труднощів і проблем соціалізації, а тому, 

на нашу думку, мають бути об’єктами СПС. 

Отже, ми розглядатимемо соціально-педагогічний супровід обдарованих 

школярів як різновид соціально-педагогічної підтримки різних фахівців у 

загальноосвітньому навчальному закладі з організації впливу на обдарованих 

школярів через створення сприятливих умов у мікросередовищі, в якому 

відбувається їхня соціалізація та надання їм соціальної підтримки, здійснення 

захисту їхніх прав на унікальність, неповторність думки, на розвиток та 

вдосконалення здібностей та обдарувань, що зумовлює подолання проблем і 

труднощів їхньої соціалізації.  
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Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дав можливість 

виокремити напрями СПС, що відповідають вищезазначеному змісту роботи: 

підтримка обдарованих учнів; соціальний захист обдарованих учнів; 

координація діяльності соціальних інститутів макросоціуму з вирішення 

проблем та труднощів соціалізації обдарованих школярів; профілактика 

виникнення девіантних проявів у поведінці обдарованих школярів тощо.  

Усі зазначені різновиди роботи розглядатимемо як складники соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів.  

Проблеми обдарованих школярів залежать від специфіки їхньої  

поведінки і, як наслідок, від особливостей соціалізації. Подолання різних типів 

труднощів, які виникають у поведінці обдарованих  школярів вимагає 

відповідних напрямів СПС. У таблиці 1.1 наведено загальні напрями СПС 

обдарованих школярів, спрямованого на вирішення різних типів проблем 

обдарованих школярів щодо їхньої соціалізації.  

Таблиця 1.1  

Напрями СПС обдарованих учнів  

Проблеми  

обдарованих учнів 

Напрями СПС  

обдарованих школярів 

Неприйняття загальноприйнятих, 

традиційних підходів щодо 

розв’язання будь-яких ситуацій,  

у результаті чого виникають 

конфлікти з оточуючими 

Допомога у розвитку толерантності, 

зниженні агресивності 

Хвороблива реакція на зауваження 

вчителів, однолітків, вибіркове 

ставлення до предметів, постійні 

запитання до агентів соціалізації 

Профілактична діяльність зі зниження 

високого рівня тривожності, 

залучення дитини до виконання 

творчих  

справ, пов’язаних з розвитком 

організаторських здібностей 
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Гостре переживання дітьми 

неприйняття їхньої моделі 

поведінки, занурення у власний  

світ, низький рівень спілкування з 

однолітками, конфлікти з дітьми, 

які не поділяють сфери їхніх 

інтересів 

Організація допомоги учням щодо 

вироблення позитивного ставлення  

до себе та інших, створення 

сприятливих умов для прийняття 

обдарованої дитини оточуючими, 

налагодження співпраці з ними 

Оскільки труднощі соціалізації обдарованих школярів залежать як від 

особистісних особливостей дитини, так і від характеристик мікросередовища 

її соціалізації, тому для комплексного їх вирішення мають докладати зусиль 

усі суб’єкти педагогічного колективу ЗНЗ, здійснюючи СПС учнів (психолог, 

який знижує дію суб’єктивних труднощів соціалізації обдарованих учнів; 

вчителі-предметники та класні керівники, що здатні знизити рівень дії 

об’єктивних труднощів; соціальний педагог, який є координатором усіх 

соціально-виховних впливів у мікросередовищі ЗНЗ).  

Розглянемо специфіку здійснення СПС обдарованих школярів  

різними фахівцями. 

Робота практичного психолога з обдарованими учнями полягає у 

своєчасному виявленні здібностей учнів, вивченні сфери їхніх інтересів, 

діагностиці загальної та спеціальної обдарованості [117,137, 339]. Психолог, 

згідно із своїми обов’язками, виявляє наявність обдарованості в учнів, 

визначає рівні її розвитку, на основі чого здійснює корекційну роботу з 

учнями, у яких цей рівень виявився нижчим, а також працює над 

профілактикою та корекцією саме особистісних проблем обдарованих 

школярів (неадекватна самооцінка, низький рівень комунікативних 

здібностей, надмірна чутливість, наявність нереалістичних цілей).  

В. Панов зазначає, що в сучасній педагогіці склалось чотири основні 

взаємодоповнюючі концепції роботи психолога з обдарованими учнями 

[230, с. 30 – 43]. Основні ідеї першої концепції реалізуються під час 

планування роботи психологічної служби з обдарованими школярами 

(психолог виявляє здібності дитини, а педагог організовує свою діяльність з 

підтримки обдарованої дитини на рівні мікросоціуму).  
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Відповідно до другого концептуального підходу обдарованість 

розглядають як високий рівень розвитку інтелекту або розумових здібностей, 

що вимірюються за допомогою тестів інтелекту, що використовуються у 

практиці роботи з обдарованими дітьми практичним психологом. Проте такий 

підхід, на нашу думку, дещо обмежує розуміння обдарованості як системного 

поняття, оскільки високий рівень інтелектуальних здібностей  

не гарантує, що дитина стане обдарованою. Але, завдяки організації СПС 

інтелектуальні здібності у школярів можуть бути не тільки виявленими, але й 

здійснюватиметься їхня підтримка. 

Згідно з третім підходом обдарованість діагностується через систему 

диференціації відмінностей, що пов’язано з виділенням загальних і 

спеціальних здібностей. Використання ідей такого підходу дозволяє чітко 

спланувати діяльність педагогів з організації та координації зусиль оточення 

обдарованої дитини з урахуванням специфіки обдарованості школярів. 

Відповідно до четвертої концепції, обдарованість визначається 

наявністю рівня творчого потенціалу дитини, який виражається у високій 

творчій активності, можливості легко та креативно навчатися, прояву 

здібностей до створення нових творчих «продуктів» у науці, техніці, 

соціальному житті [152, 156, 157]. Урахування результатів діагностики 

обдарованих школярів у даному напрямі дає можливість оптимізувати  

процес навчання та створити умови для розвитку творчої активності учнів. 

Педагогічний вплив учителів-предметників полягає у виборі 

ефективних шляхів взаємодії з учнями, підвищення інтересу до свого 

предмета, урахування особистісних характеристик обдарованих школярів, 

прояв толерантного ставлення до їхньої поведінки та організації діяльності з 

розвитку їхніх інтересів, уподобань, вибір оптимального стилю спілкування з 

ними, надання цікавих, творчих занять для цих учнів.  

З огляду на предмет нашого дослідження більш докладно розглянемо 

специфіку здійснення СПС соціальними педагогами.   
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Зазначимо, що посаду «соціальний педагог» як фахівця психологічної 

служби було введено до складу фахівців освітніх установ у 2002 році. 

У соціально-юридичному словнику за редакцією Г. Мухаметзянової 

зазначено, що соціальний педагог є посередником, з’єднувальною ланкою між 

особистістю, сім’єю та навколишнім середовищем, який активно впливає на 

педагогічно доцільне перетворення цього середовища» [301, c. 11].  

О. Безпалько, Р. Вайнола, А. Капська дають визначення соціальному 

педагогу як спеціалісту, «який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи 

або освітньо-виховної діяльності, організовує взаємодію освітніх та 

позашкільних установ, сім’ї, громадськості з метою створення у соціальному 

середовищі умов для соціальної адаптації» [141, с. 23].  

О. Марінушкіна і М. Житеньова визначають професію соціального 

педагога як «спеціаліста з виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, 

дорослими, який має створювати сприятливі соціальні умови для розвитку і 

соціалізації особистості» [189, с. 12]. Виходячи з цього, специфіка його роботи 

полягає у формуванні в учнів навичок ефективної соціалізації, готовності до 

творчої діяльності, а також у здійсненні впливу на розкриття прихованих 

здібностей особистості.  

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження, який здійснено з 

метою визначення рівня розробленості питань щодо суті та особливостей 

роботи соціальних педагогів з обдарованими школярами, дав можливість 

установити, що висвітленими є такі аспекти: обґрунтування необхідності 

організації роботи соціального педагога з обдарованими дітьми 

(Ю. Василькова [46], І. Зверєва [130], Л. Коваль [148], В.Щорс[348] та ін.); 

розкриття сутності організації соціально-педагогічної діяльності з 

обдарованими учнями у загальноосвітніх навчальних закладах 

(С. Архипова [14], Ю. Василькова [46], С. Зубик [132], А. Капська [142], 

О. Мізерна [202]); розробка технологічних основ роботи соціального педагога 

з обдарованими дітьми (М. Глухова [218], А. Капська [141], С. Харченко [332], 

О. Шаміна [340]); обґрунтування необхідності соціально-педагогічного 
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супроводу обдарованих школярів (О. Вєтрова [52], Л. Міщик [204], 

Т. Червонна [337]).  

У процесі вивчення наукових джерел дійшли висновку, що СПС 

обдарованих школярів передбачає здійснення ефективного впливу з боку 

соціального педагога, який координує діяльність суб’єктів мікросередовища, 

в якому відбувається становлення обдарованих школярів (роботу шкільного 

психолога, педагога-організатора, класних керівників, заступника директора з 

навчально-виховної роботи, батьків). Водночас соціальний педагог відіграє 

важливу роль не тільки в навчально-виховному процесі, але і в процесі 

соціалізації учня поза межами навчального закладу. 

Крім того, одним із важливих завдань роботи соціального педагога є 

підтримка творчих здібностей учнів. Вирішення цього завдання залежить від 

чіткого усвідомлення соціальним педагогом необхідності впливу на розвиток 

творчих здібностей школярів, а також від рівня професійної готовності 

фахівця до роботи у цьому напрямі.  

Отже, соціальному педагогу відводиться особлива роль у процесі 

створення умов для успішної соціалізації особистості.  

Вивчення результатів соціально-педагогічних досліджень [160; 332] 

дало можливість виокремити п’ять концептуальних підходів, які є підґрунтям 

теоретичних основ соціально-педагогічної діяльності з обдарованими учнями, 

що відображені також іншими авторами: 1) концепція вікового підходу 

(Н. Лейтес); 2) підхід до обдарованості як творчого потенціалу людини 

(О. Матюшкін); 3) динамічна теорія обдарованості (Ю. Бабаєва);  

4) екопсихологічний підхід до визначення обдарованості (виокремився у 

межах екопсихології) (В. Дружинін); 5) психодидактичний підхід до навчання 

та розвитку обдарованих дітей (Д. Богоявленська).  

Зміст СПС соціальним педагогом полягає в тому, що він має створювати 

належні умови для вирішення проблем і труднощів соціалізації обдарованих 

школярів на різних рівнях: спрямовувати діяльність на діагностику негативних 

чинників соціалізації обдарованих школярів у середовищі загальноосвітнього 
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навчального закладу, створювати соціально виховне середовище, що 

дозволятиме зменшити вплив негативних факторів на розвиток здібностей 

учнів, сприяти розкриттю їхнього потенціалу, здійснити профілактику 

виникнення девіантних проявів у поведінці таких учнів, скоординувати 

діяльність соціальних інститутів макросоціуму, що дозволяють вирішувати 

проблеми та труднощі соціалізації обдарованих школярів.  

Отже, взаємодія соціального педагога з різними фахівцями в  

умовах ЗНЗ передбачає організацію специфічного виду соціально-

педагогічної роботи, який би сприяв повноцінному розвитку обдарованих 

школярів, тобто здійснення СПС. 

Аналіз наукової літератури показав, що окремі аспекти проблеми СПС 

обдарованих школярів розглянуто в дослідженнях С. Архипової [13; 14], 

Ю. Василькової [46], Л. Коваль [148], Н. Краснової [160], С. Харченка [332]. 

Так, Ю. Василькова визначає такі напрями роботи соціального педагога щодо 

здійснення СПС обдарованих учнів: організація консультацій спеціалістів з 

метою виявлення індивідуальних задатків дитини, здійснення постійної 

взаємодії між педагогами та батьками цих учнів, організація творчої праці 

дітей [46, с. 124]. Тому, працюючи з обдарованими дітьми, соціальний педагог 

має виконувати роль організатора, координатора та посередника між 

обдарованою дитиною та її оточенням. Соціальний педагог через організацію 

СПС допомагає обдарованим школярам розвивати та проявляти свої 

потенційні здібності, усвідомлювати свою унікальність та неповторність, 

вирішувати не тільки власні проблеми, а й спрямовувати зусилля та потенціал 

на вирішення соціальних проблем. 

Сучасні дослідники [142; 148] мету діяльності соціального педагога з 

обдарованими дітьми вбачають у спрямуванні зусиль на збільшення 

самостійності обдарованої дитини, розвитку її здібностей за допомогою 

створення умов для позитивного емоційного стану та ставлення до оточуючих 

та визначають такі напрями діяльності з підтримки та захисту обдарованих 

учнів: навчання обдарованих дітей навичкам психологічної стійкості, 

психорегуляції у психотравмуючих ситуаціях, вмінням щодо адаптації у 
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соціально значущому середовищі з підтримкою потреби у реалізації 

обдарованості, творчого саморозвитку, просвіта батьків і 

 педагогів з питань розпізнавання можливих проблем дезадаптації 

обдарованих школярів.  

О. Степована наголошує, що соціальному педагогу необхідно 

«створювати безпечну атмосферу для освіти обдарованої дитини в  пошуках, 

підтримці її здібностей до творчості, організації допомоги у формуванні її 

власної системи цінностей» [303, с. 7–8]. 

Узагальнення вищенаведених ідей авторів дає можливість 

стверджувати, що соціально-педагогічна підтримка та захист обдарованих 

дітей є необхідними складниками змісту соціально-педагогічної діяльності у 

процесі організації їхнього СПС. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

«організація» визначається як «комплекс заходів, зміст яких полягає в 

координації дій окремих елементів системи» [49, с. 853]. Отже, соціальний 

педагог, організовуючи СПС, координує діяльність мікросередовища 

обдарованих школярів у напрямі вирішення проблем їхньої соціалізації  

через вплив на обдарованих школярів та їхнє оточення.  

Організація впливу соціального педагога на обдарованих школярів 

здійснюється через управління процесом їхньої соціалізації (створення 

сприятливих умов, надання підтримки, захист прав), взаємодію з ними та їхнім 

оточенням, а також розглядається нами як система дій соціального педагога, 

спрямована на визначення в обдарованих школярів сфери їхніх інтересів, 

проблем взаємодії з оточуючими, планування соціальним педагогом діяльності 

з вирішення повних проблем і труднощів обдарованих школярів, пошук 

ефективних форм роботи з ними, формування в обдарованих учнів позитивної 

мотивації до взаємодії з оточенням, зацікавлення результатами цієї взаємодії. 

Управління соціальним педагогом процесом соціалізації обдарованих 

школярів здійснюється через залучення їх до тих видів діяльності, в яких вони 

можуть проявити активність, зацікавленість, інтерес, а також підтримку 
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здібностей обдарованих учнів під час виконання ними певного виду діяльності. 

Взаємодія соціального педагога з обдарованими школярами має відбуватися 

на засадах партнерства, толерантності, поваги до особистості обдарованих 

школярів, урахування специфіки їхньої поведінки.  

Отже, враховуючи вищезазначений зміст роботи соціального педагога  

з організації СПС обдарованих школярів та ідеї науковців [118, 149, 270,  

272, 333] щодо його реалізації розглядатимемо його як трирівневу систему, що 

дозволяє скоординувати зусилля всіх суб’єктів соціально-виховного 

середовища з метою створення відповідних соціально-педагогічних умов для 

розвитку здібностей обдарованих школярів та успішної їхньої соціалізації  

за допомогою зменшення впливу негативних факторів на успіхи учнів у 

процесі навчання та виховання, а також розвитку їхньої соціальної активності, 

самостійності, гнучкості у відносинах з оточуючими.  

Виходячи із загальної мети СПС обдарованих школярів – створення 

відповідних соціально-педагогічних умов для розвитку їхніх здібностей та 

успішної соціалізації у змісті супроводу передбачено залучення учнів до 

виконання діяльності з формування соціально активної поведінки (наприклад, 

участь обдарованих школярів у вирішенні соціальних проблем, що допоможе 

їм підвищити впевненість у власних можливостях, а також реалізувати власну 

соціальну активність, відійти від розгляду лише власних особистісних 

проблем до проблем у соціумі, пропонувати власні вирішення стосовно виходу 

з кризових ситуацій у суспільстві).  

Учені (Н. Краснова, Л. Харченко, С. Харченко) у роботі соціального 

педагога з обдарованими учнями визначають такі основні завдання 

[332, с. 188]: 1) діагностування проблем і труднощів соціалізації обдарованих 

школярів (дослідження особистісних особливостей поведінки обдарованих 

школярів; особливостей поведінки у мікросередовищі); 2) організація 

підтримки та соціального захисту прав та інтересів обдарованих школярів 

(цілеспрямована координаційна діяльність на рівні мікросередовища з 

вчителями-предметниками, класними керівниками, батьками і психологом, 

спрямована на зниження рівня дії негативних чинників соціалізації на  
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рівні ЗНЗ); 3) координація зусиль на рівні макросередовища щодо вирішення 

проблем соціалізації обдарованих школярів).  

У змісті СПС виокремлено такі напрями роботи соціального педагога: 

1) діагностування проблем і труднощів соціалізації обдарованих школярів (під 

час якого соціальний педагог визначає особливості соціалізації обдарованих 

школярів, які зумовили появу проблем і труднощів); 2) соціальна підтримка 

(під час якої обдаровані школярі набувають додаткових можливостей для 

ефективного проходження соціалізації); 3) координаційна діяльність 

(створення соціально-виховного середовища на рівні мікросоціуму); 4) робота 

з різними соціальними інститутами макросередовища (поширення впливу 

соціально позитивних чинників макросередовища на вирішення проблем 

соціалізації обдарованих школярів). 

Для підвищення ефективності СПС обдарованих школярів соціальний 

педагог має дотримуватися основних принципів соціально-педагогічної роботи.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури (Т. Анохіна [9, 10]; 

О. Безпалько [25], О. Газман [62–67]; Т. Дейніченко [95], Н. Крилова [162]; 

В. Попов [254]; Н. Строкова [304]; С. Харченко [332]; С. Юсфін [355, 356]),  

а також урахування особливостей соціально-педагогічної роботи з 

обдарованими школярами дав можливість уточнити основні принципи 

здійснення СПС обдарованих школярів: 

1) принцип загальності (потреба в допомозі і підтримці існує 

об’єктивно й закономірно, тому кожен обдарований учень потребує 

систематичної й індивідуальної допомоги);  

2) принцип суб’єктності й індивідуальності (СПС має бути 

спрямованим на розвиток учня, його індивідуальності);  

3) принцип проблемності (послуговує розв’язанню проблеми дитини, 

розв’язання проблем і труднощів  учня є результатом спільної діяльності 

школяра і дорослого); 
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4) принцип пріоритету захисту прав та інтересів школяра (СПС 

спрямований на відстоювання інтересів і прав учня, врахування того, що 

дитина має право на помилку);  

5) принцип адресності й дозованості допомоги (СПС здійснюється 

персоналізовано й тоді, коли власних зусиль учня недостатньо для розв’язання 

його проблем і труднощів);  

6) принцип співробітництва й договору між учнем і соціальним 

педагогом (передбачає, що з боку школяра пріоритет у розв’язанні проблеми 

належить самому учню, тобто проблема в цілому розв’язується самим 

школярем за опосередкованою участю дорослого; існує згода школяра на 

допомогу йому і підтримку; з боку соціального педагога СПС передбачає 

доброзичливість, опосередковане оцінювання дій школяра, толерантність, 

тактовність, створення умов для виникнення в обдарованого школяра відчуття 

самостійності в досягненні успіху, ненав’язливість допомоги; дотримання 

конфіденційності);  

7) принцип систематичності (в освітньо-виховному середовищі школи 

має бути закладений механізм, який дозволяє швидко й ефективно реагувати 

на проблеми обдарованої дитини, прогнозувати їх виникнення);  

8) принцип індивідуального  підходу під час здійснення СПС (на основі 

врахування особливостей соціалізації обдарованих школярів варіювання 

форм, методів, засобів у роботі соціального педагога, що сприяють розвитку 

творчого потенціалу, самостійності, вольових зусиль, пізнавальних процесів 

учня, зменшення конфліктності тощо). 

Наведені принципи забезпечують гуманне ставлення до особистості 

обдарованого школяра, розуміння специфіки його поведінки, особливостей 

спілкування з дорослими та однолітками, а також сприяє створенню підтримки 

його інтересів, стремлінь до пізнання нового. Безперечно обдарована дитина 

зможе відчути цю підтримку з боку соціального педагога, який не критикує її 
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поведінку, а намагається знайти разом з дитиною вихід із ситуації, яка гальмує 

розвиток її потенційних здібностей. 

Слід зазначити, що соціальний педагог не може примушувати дитину 

приймати якесь рішення, тим більше, що обдаровані школярі завжди мають 

власну думку, тому їх складно у чомусь переконувати. Виходячи з цього, слід 

спланувати роботу з такими учнями так, щоб вони відчували не примус, а 

підтримку. При цьому слід дотримуватися конфіденційності у співпраці 

соціального педагога з обдарованим школярем, що забезпечує довірливе 

ставлення обдарованих школярів до соціального педагога.  

Особливість поведінки обдарованої дитини полягає в тому, що вона 

часто надає переваги в прагненні до спілкування з більш дорослими людьми. 

Відчуваючи проблеми у взаєминах з однолітками, їй хочеться знайти 

підтримку з боку дорослих, в яких вона шукає друзів. Під час проведення 

соціальним педагогом індивідуальних бесід з обдарованими дітьми, слід 

пам’ятати, що розкрити їх внутрішні проблеми досить складно, оскільки вони 

не схильні відверто говорити про свої невдачі. Тому важливо забезпечити 

атмосферу підтримки, довіри, в якій обдарований учень зможе вільно 

висловити своє невдоволення колективом або умовами навчання.  

Розглянемо методи соціально-педагогічної роботи, які доцільно 

використовувати під час здійснення соціальним педагогом СПС  

обдарованих школярів.  

Дослідники (Л. Завацька [122], С. Максименко  [263], О. Марінушкіна [189], 

М. Фирсов [330]) виокремлюють такі методи в роботі соціального  

педагога, як: педагогічні, психологічні, соціальні, соціально-педагогічні.  

Так, Л.М. Завацька визначає методи соціально-педагогічної діяльності як 

«способи отримання інформації про ті чи інші педагогічні об’єкти, явища і 

процеси становлення особистості, особливості соціально-педагогічної 

ситуації дитини, досвід, її поведінку, відношення до світу» [122, с. 107–123]. 

Узагальнення вищезазначених ідей у контексті досліджуваної нами проблеми 

дозволило виокремити такі методи роботи соціального педагога, що можна 
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використовувати під час організації соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів з обдарованими учнями, які наведено у таблиці 1.2. 

Застосування зазначених методів забезпечить цілісність діяльності 

фахівця соціальної сфери, який працюватиме з обдарованими дітьми та їхнім 

оточенням, що сприятиме ефективній взаємодії суб’єктів педагогічного 

процесу в умовах загальноосвітнього навчального закладу.  
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Таблиця 1.2  

Методи соціально-педагогічної діяльності під час організації  

СПС обдарованих школярів  

 

Мета соціально-

педагогічної 

діяльності 

Методи  

соціально-педагогічної 

діяльності 

Результат  

соціально-педагогічної  

діяльності 

1 2 3 

Визначення 

проблем і 

труднощів 

соціалізації 

обдарованих 

школярів  

Діагностування 

(анкетування, 

опитування, 

спостереження) 

Збір інформації про соціальне 

середовище, в якому перебуває 

дитина, визначення статусу 

обдарованої дитини в сім’ї та 

класному колективі, дослідження 

рівня взаємодії та взаєморозуміння 

дитини з батьками та вчителями 

Визначення 

перспективних 

напрямів 

соціально-

педагогічної 

діяльності з 

обдарованими 

школярами та 

їхнім оточенням 

Соціально-педагогічна 

корекція 

(тренінг, консультація, 

індивідуальна бесіда) 

Корекція труднощів соціалізації 

дитини в учнівському середовищі, 

формування толерантності, вмінь 

конструктивного розв’язання 

конфліктних ситуацій 

Виховання 

(переконання, 

пояснення, порада, 

спирання на 

позитивний приклад, 

використання 

громадської думки) 

Виховання в обдарованих учнів 

почуття поваги до однолітків, їхньої 

індивідуальності, формування 

свідомого ставлення до навчання, 

ціннісного ставлення до своїх 

здібностей, почуттів, поваги до 

вчителів та батьків 

Консультаційні 

методи 

(індивідуальні та 

групові 

консультування, 

рекомендації) 

Організація консультаційної роботи 

з обдарованими школярами, 

педагогами, батьками з метою 

створення сприятливих умов для 

розкриття потенційних здібностей 

учнів 

Визначення 

перспективних 

напрямів 

соціально-

педагогічної 

діяльності з 

обдарованими 

школярами та 

їхнім оточенням 

Просвітницькі методи 

(проблемні семінари, 

конференції, 

присвячені проблемам 

обдарованих учнів, 

просвітницькі 

тренінги для вчителів 

та батьків) 

Висвітлення значущості роботи з 

обдарованими учнями для розвитку 

їхніх здібностей та подолання 

проблем їхньої соціалізації, 

ознайомлення педагогів і батьків з 

особливостями їхнього розвитку та 

соціалізації 
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Продовження таблиці 1.2 

1 2 3 

 Методи соціальної 

профілактики 

(профілактичні бесіди, 

«круглі столи») 

Проведення роботи з батьками та 

педагогами у напрямі попередження 

негативного ставлення дитини до 

навчання, надмірного занурення у 

власний світ переживань, 

незадоволеність своїми результатами 

Методи соціального 

захисту інтересів 

обдарованих школярів 

на рівні макросоціуму 

Допомога обдарованим школярам під 

час адаптації до умов класного 

колективу, підтримка здібностей 

учнів, розкриття їхнього потенціалу, 

захист прав на унікальність та 

неповторність 

Визначення 

ефективності 

супроводу 

Методи контролю  

та оцінки  

Загальна ефективність супроводу 

визначається соціальним педагогом 

ЗНЗ  із використанням спеціальних 

діагностичних методик, що 

дозволяють визначити відсутність 

проблем і труднощів соціалізації 

обдарованих школярів 
 

Наступним компонентом соціально-педагогічного супроводу є вибір 

форм і засобів його організації. Спираючись на ідеї С. Харченко [332], 

В. Шепотько [345], а також користуючись досвідом закордонних  

спеціалістів [368] під час організації соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів вважаємо доцільним використовувати індивідуальні та 

групові форми роботи.  

Засоби, які може використовувати соціальний педагог під час організації 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів  

згідно з результатами досліджень О. Безпалько [24], О. Ващук [48], 

І. Волощук [57], С. Дубяги [108], І. Трубавіної [316], Ф. Юсупова [354]: тести, 

опитувальники для виявлення соціального статусу обдарованих школярів у 

колективі, модельні нестандартні ситуації із практики роботи з обдарованими 

школярами, тренінги, проекти тощо.  
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У процесі дослідження з’ясовано, що організація СПС обдарованих 

школярів є системою послідовних і поетапних дій, спрямованих на 

вдосконалення умов соціалізації обдарованих школярів з урахуванням  

їхніх проблем, інтересів і потреб.  

На підставі наведених вище положень нами розроблено модель СПС, яку 

наведено на рисунку 1.1. 

Для впровадження моделі організації СПС обдарованих школярів 

потрібно дотримуватися таких вимог: під час організації супроводу 

соціальний педагог повинен пам’ятати про особливості обдарованих школярів 

(у більшості з них поведінка має відхилення від норми, а надмірне занурення 

у світ власних переживань може взагалі спричинити замкненість у поведінці 

школяра); фахівець повинен мати достатній рівень мотивації до роботи з 

обдарованими школярами, володіти знаннями про особливості їхньої 

соціалізації, теоретичні основи проблеми обдарованості; соціальний педагог 

має враховувати специфічні принципи та методи у роботі із зазначеним 

контингентом; застосовувати організаторські, комунікативні, творчі, аналітичні 

вміння, проявляти гуманізм, відвертість, доброзичливість, активність. 

Процес соціалізації обдарованих учнів багатоступеневий, тому постає 

необхідність розробити спільну програму організації роботи з обдарованими 

школярами. Розвиток інтелекту у шкільному віці визначається внутрішньою 

мотивацією дитини до високих досягнень. Тому під час розробки програми 

супроводу обдарованих школярів слід ураховувати те, що вона має сприяти не 

скільки розвитку самої обдарованості школяра, якою займаються педагоги та 

психолог, стільки формуванню в учнів прагнення до розвитку своїх здібностей 

і талантів, а також подолання труднощів та проблем соціалізації обдарованих 

школярів як провідного завдання у діяльності соціального педагога.  

Згідно з розробленою програмою психолог вивчає психічні особливості 

учнів, динаміку формування та розвитку їхньої пізнавальної сфери, 

активності, емоційно-вольових якостей.  
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Соціальний педагог допомагає особистості адаптуватися до умов 

навчання, розвивати якості дитини, захищати її інтереси. Налагоджені 

стосунки з адміністрацією та вчителями забезпечують створення можливих 

комфортних психологічних умов для обдарованих учнів під час уроків.  

Отже, соціальний педагог як посередник між дитиною та середовищем 

може ефективно впливати на розвиток творчих здібностей особистості, 

формування соціальної активності, відповідальності, самостійності як 

показників успішної соціалізації обдарованих школярів. Залучаючи учнів до 

активного здійснення навчальної, творчої, спортивної діяльності, соціальний 

педагог сприяє розвитку їхніх лідерських здібностей, що позитивно впливає 

на реалізацію творчого потенціалу школярів.  

Організація соціальним педагогом СПС обдарованих школярів надає 

можливість своєчасно за допомогою координації зусиль психолога, педагогів, 

класних керівників, батьків виявляти проблеми і труднощі соціалізації 

обдарованих школярів, проявляти вміння визначати їхні проблеми, планувати 

відповідну діяльність з метою їхнього вирішення, визначати систему заходів з 

організації допомоги та підтримки не тільки безпосередньо обдарованим 

учням, але і їхньому оточенню. Залучення соціального педагога до роботи з 

обдарованими школярами сприятиме підвищенню інтересу не тільки 

педагогічних працівників, батьків, але і громадськості до визначення проблем 

обдарованих школярів, зростанню рівня їхньої компетентності до впливу на їх 

вирішення, зменшенню конфліктів у середовищі, в якому навчаються 

обдаровані школярі. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

На підставі аналізу наукових праць з проблеми дослідження з’ясовано, 

що феномен обдарованості у широкому сенсі вчені розуміють як 

індивідуальну потенційну своєрідність задатків людини, завдяки яким вона 

може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності. 

Установлено, що існує кілька типів індивідуальної обдарованості: 

раціонально-мислительний (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 властива висока розумова активність, підвищена схильність до 

творчої діяльності, неординарність, допитливість, свобода самовияву, 

багатство уяви, наявністю різних видів пам’яті, швидкість реакції, вміння 

піддавати сумніву і науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. В 

інтелектуально обдарованих учнів спостерігається підвищена концентрація 

уваги, наполегливість у досягненні результату.  

Ученими доведено, що для обдарованих дітей притаманна біохімічна й 

електрична активність мозку, що 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 конфлікти тощо), спрямованість на 

власне «Я» (інтроверсія), через що нерідко в них  

виникають труднощі у спілкуванні. Усе це зумовлює необхідність  
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підтримки й допомоги обдарованим школярам з боку соціального педагога у 

подоланні зазначених труднощів.  

Останніми десятиріччями в освітньо-виховній системі складається 

особлива культура підтримки, а також допомоги учневі шляхом педагогічного 

супроводу, що розглядається як особливий вид допомоги школярам, що 

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. 

Суть соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 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, вчителями й батьками; захисту прав школярів на унікальність, 

неповторність думки, на розвиток і вдосконалення здібностей та обдарувань.  

Зміст означеного супроводу обдарованих школярів передбачає: 

координацію роботи суб’єктів педагогічного процесу (учителів-предметників, 

класних керівників, адміністрації ЗНЗ, соціальних педагогів, шкільних 

психологів, батьків) із забезпечення процесу соціалізації обдарованих учнів; 

попередження виникнення проблем особистісного розвитку і соціалізації 

школярів; допомогу (сприяння) учневі в налагодженні міжособистісних 

взаємин (їх розвиток, корекція, вплив на оточення), подоланні порушень 

емоційно-вольової сфери, налагодженні взаємин з однолітками, вчителями, 

батьками; допомогу школярам у професійному самовизначенні. 

На основі аналізу наукової літератури та педагогічної практики 

розроблено модель соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 

у загальноосвітньому навчальному закладі, до якої належать такі компоненти: 

об’єкти (обдаровані учні початкової, основної та старшої школи), суб’єкти 

(соціальний педагог, практичний психолог, вчителі-предметники, класні 
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керівники, батьки обдарованих школярів), принципи (загальності, 

суб’єктності й індивідуальності, проблемності, пріоритету захисту прав та 

інтересів школяра, адресності й дозованості допомоги, співробітництва й 

договору між учнем і соціальним педагогом, систематичності, 

індивідуального підходу); зміст (діагностування проблем та труднощів 

соціалізації обдарованих школярів та рівня їх соціалізації у ЗНЗ, підтримка 

обдарованих школярів за допомогою організації координаційної діяльності 

соціального педагога ЗНЗ, взаємодія з різними соціальними інститутами 

макросередовища з метою підвищення рівня соціалізації обдарованих учнів), 

засоби (соціальні паспорти обдарованих школярів, методичні матеріали для 

батьків, учителів, класних керівників, практичного психолога тощо), етапи 

(діагностичний, проектувальний, підготовчий, реалізаційний, оцінний), а 

також результат соціально-педагогічного супроводу (усунення проблем і 

труднощів соціалізації обдарованих школярів, підвищення рівня їхньої 

соціалізації). 

Вивчення наукових праць з проблеми дослідження та масової практики 

ЗНЗ щодо роботи з обдарованими школярами дає підстави стверджувати  

про необхідність спеціальної підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до здійснення СПС.  
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ 

 

2.1. Суть та зміст підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 

 

Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів, є багатоаспектною, і потребує, по-перше, 

загальнонаукового аналізу проблеми професійної підготовки майбутнього 

соціального педагога; по-друге, аналізу питань формування готовності  

до професійної діяльності майбутнього фахівця зазначеного профілю в 

контексті нашого дослідження.  

В енциклопедії професійної освіти [223, с. 272–273] поняття 

«підготовка» визначається як «загальний термін, що використовується  

для вирішення освітніх завдань щодо засвоєння соціального досвіду з  

метою його застосування для виконання специфічних завдань практики  

або навчального плану».  

Як зазначено у «Словнику-довіднику з педагогіки» та педагогічному 

словнику, підготовка – це «формування та збагачення настановлень, знань, 

умінь, необхідних для адекватного виконання специфічних завдань, а 

професійна підготовка розглядається як «прискорене набуття майбутнім 

спеціалістом навичок, необхідних для виконання певної діяльності»  

[293, с. 286–287; 234].  

Ю. Галагузова розглядає професійну підготовку як «процес та результат 

формування готовності до певного виду професійної діяльності, яка 

здійснюється через оволодіння сукупністю спеціальних знань,  

умінь, навичок» [69, с. 64]. В. Нікітін надає більш широке визначення 

підготовки, розуміючи її як «освітньо-виховний процес, що включає  
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в себе вивчення дисциплін, практику з профілю спеціальності, виховання 

навчання навичкам та вмінням аналітико-дослідницької та науково-

педагогічної діяльності» [216, с. 41]. 

Розглядаючи підготовку майбутніх соціальних педагогів  

до СПС обдарованих школярів вважаємо доцільним звернутися до праць 

Н. Кузьміної [164, 165], в основу яких покладено логіку розгортання 

діяльності педагога та його якостей. Учена обрала відповідний задуму  

підхід для опису функцій та особистісних якостей педагога.  

Розглядаючи педагогічну діяльність як низку взаємопов’язаних 

структурних і функціональних компонентів, Н. Кузьміна пропонує своєрідну 

концепцію структури педагогічної діяльності, яку складають такі компоненти: 

гностичний, проектувальний, конструктивний, організаторський, 

комунікативний. Гностичний компонент передбачає вивчення методів впливу 

на об’єкт своєї діяльності, проектувальний – планування змісту та способів 

функціонування педагогічного процесу, метою конструктивного компоненту 

є усвідомлення педагогом перспектив своєї роботи, творчу зміну та 

перетворювання навчального матеріалу, проектування діяльності учня та його 

особистості; організаційний компонент охоплює організацію діяльності 

педагога й учнів; комунікативний передбачає налагодження й узгодження 

взаємин із вихованцями, батьками, колегами [165, с. 76–77].  

Повною мірою погоджуємося з думками учених (В. Осадчий [225], 

І. Островська [226] та ін.), які підкреслюють, що в сучасній суспільній ситуації 

педагог має забезпечувати «становлення творчої, активної особистості, з чітко 

вираженою суб’єктною позицією, здатною швидко адаптуватися до умов 

швидкозмінного суспільства» [225].  

В останні десятиріччя виконано велику кількість наукових досліджень, 

у яких розглянуто різноманітні аспекти підготовки майбутнього соціального 

педагога до професійної діяльності, серед яких для нашого дослідження 

інтерес мають такі: А. Балас [18], Н. Басов [20], О. Бевз [22], І. Богданова [35, 

36], Р. Вайнола [44], Т. Веретенко [51], М. Галагузова [68], Ю. Галагузова [70], 
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А. Калініченко [138], В. Масленнікова [149], О. Міхеєва [203], Л. Міщик [204], В. 

Поліщук [249, 250], З. Фалинська [325], Д. Чернишова [338]. Учені 

визначають, що для сучасного педагогічного працівника важливими є 

наявність базових професійних знань, формування професійних умінь, а також 

розвиток гуманістичної спрямованості як характерної риси особистості 

майбутнього фахівця.  

Із метою виокремлення специфіки підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів нами здійснено аналіз науково-

методичної літератури і визначено чинники, які впливають на цей процес. 

М. Ходак визначає такі з них [334, с. 19–20]: зміни соціально-економічної 

системи; духовне життя суспільства; соціальні проблеми (бідність, 

безробіття); соціальні та психологічні конфлікти; відсутність цілісної 

соціальної політики захисту сім’ї та дитини; проблеми соціально-педагогічної 

профілактики та реабілітації; проблема торгівлі людьми; соціальний супровід 

дітей, батьки яких виїхали за кордон. Автор розглядає підготовку соціальних 

педагогів як «процес і результат оволодіння цінностями соціально-

педагогічної діяльності, професійно необхідними знаннями, вміннями, 

навичками, поєднання теоретичного і практичного складників» [334, с. 21]. 

Завдання такої підготовки, на думку дослідниці, полягає у створенні системи 

підготовки соціальних педагогів, а також у визначенні сфери їхньої 

професійної діяльності.  

Беручи за основу дане визначення, підготовку соціальних педагогів до 

СПС обдарованих школярів розглядаємо як процес та результат оволодіння 

майбутніми соціальними педагогами знаннями про особливості та труднощі 

обдарованих школярів й формування системи цінностей у майбутніх фахівців, 

що забезпечить їхню ефективну взаємодію з обдарованими школярами та 

їхнім оточенням.  

Виходячи з вищезазначеного, мета підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів полягає у формуванні професійної 

готовності фахівця, здатного ефективно впливати на вирішення проблем 
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соціалізації обдарованих школярів, розвивати свої здібності, виявляти інтерес, 

творчий підхід до взаємодії з обдарованими школярами та їхнім оточенням.  

На думку І. Ковчиної проблема професійної підготовки соціального 

педагога в сучасній науці розглядається у двох аспектах [150, с. 3–4]: 

а) формування особистості, підготовленої до виконання як освітніх, так і 

супутніх (правових, виховних, реабілітаційних тощо) функцій; б) формування 

спеціаліста системи освіти та соціальної сфери, який поряд з основними 

професійними вміннями соціального педагога володіє ще й прикладними 

вміннями соціально-правової діяльності як засобами педагогічної дії. Згідно з 

поглядами автора, суть підготовки соціальних педагогів полягає у формуванні 

спеціаліста, здатного не лише до загальноприйнятих основних педагогічних 

завдань, але і до успішного виконання діяльності у різних напрямах. 

Л. Акімова вважає, що професійна підготовка майбутніх соціальних 

педагогів включає [5, с. 13]: 1) оволодіння студентами психолого-

педагогічними знаннями (основи соціально-педагогічної роботи, історичний 

аналіз); 2) забезпечення зв’язку теорії та практики; 3) опанування системою 

громадянського, морально-духовного, естетичного, екологічного, фізичного 

виховання; 4) організація позааудиторної навчально-виховної роботи, 

заохочення, формування творчої індивідуальності соціального педагога.  

Враховуючи специфіку роботи соціального педагога з обдарованими 

школярами у процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів, вважаємо за 

потрібне враховувати ідеї вищезазначених авторів і особливо такі два 

компоненти, як: сформованість психолого-педагогічних знань стосовно 

роботи з обдарованими дітьми та розвиток творчої індивідуальності 

соціального педагога, який працюватиме з обдарованими школярами.  

Узагальнюючи наведені погляди вчених, професійну підготовку 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів розглядаємо як 

навчально-виховну діяльність, що передбачає надання студентам 

загальнопедагогічних та спеціальних знань, умінь та навичок, формування 

позитивної професійної мотивації до відповідної діяльності та професійно 

значущих особистісних якостей.   
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Результатом такої підготовки є готовність майбутнього соціального 

педагога до здійснення СПС обдарованих школярів, яка свідчить про  

те, що майбутній фахівець здатний на високому рівні виконувати свої 

професійні функції у вказаному напрямі [369]. Розкриємо суть і структуру 

зазначеного поняття. 

Поняття «готовність» у Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови визначається як «бажання зробити що-небудь» [49, с. 257]. 

Питання готовності до педагогічної діяльності детально розглянуто в 

наукових працях Н. Абрамовських [4], В. Гриньової [86], З. Курлянд [167], 

В. Лозової [180], І. Островської [226], О. Попової [255, 256], І. Ревенко [268], 

В. Сластьоніна [287].  

Так, В. Гриньова розглядає готовність з урахуванням компетентнісного 

підходу через сформованість компетенцій майбутнього фахівця [86, с. 21]. 

В. Лозова трактує готовність як цілісне, складне, особистісне утворення, що 

забезпечує високий рівень педагогічної діяльності та охоплює професійно-

педагогічні погляди, переконання, професійні знання, вміння, навички, 

професійне самовдосконалювання [180, с. 244]. Співзвучним є підхід до 

визначення даного поняття О. Поповою і І. Ревенко, які визначають 

професійну готовність як стійке інтегративне особистісне утворення, що 

включає професійні мотиви, цілі, загальнонаукові та професійні знання й 

уміння, особистісні якості майбутнього педагога, що забезпечують ефективне 

здійснення професійної діяльності [255, 268, с. 41]. 

З. Курлянд визначає готовність як «цілісну, інтегровану якість 

особистості, що характеризує її емоційно-когнітивну та вольову вибіркову 

прогнозуючу мобілізаційність у момент включення в діяльність певної 

спрямованості [167, с. 225]. У такому розумінні формування готовності 

означає орієнтування процесу професійної підготовки на розвиток 

психологічних здібностей, творчих можливостей суб’єкта до майбутньої 

професійної діяльності, створення, розвиток і корекцію вмінь і навичок, від 

яких залежить успішне виконання професійних функцій і обов’язків. 
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Є. Ільїн [135] визначає готовність як оптимальний робочий стан, який 

характеризується тривалим збереженням працездатності, найбільш швидким 

утягуванням і відновленням сил; адекватною реакцією на зовнішній вплив; 

складністю в роботі всіх систем, ритмічністю, синхронністю.  

Нам імпонує позиція В. Сластьоніна [288, 289], у якій певною мірою 

інтегровано вищезазначені підходи. Учений виділяє такі види професійної 

готовності щодо педагогічної діяльності: 

1) психологiчна готовнiсть – сформована спрямованість на педагогічну 

діяльність, наявність інтересу до предмета й потреба самоосвiти в цій галузі 

знання, розвиток професійного мислення; 

2) науково-теоретична готовнiсть – наявність необхідного обсягу 

суспільно-політичних, психолого-педагогiчних і спецiальних знань, 

необхідних для професійної діяльності; 

3) практична готовнiсть – наявність сформованих на потрібному рівні 

професійних умінь і навичок;  

4) психофізична готовність – наявнiсть емоційно-вольових передумов 

для оволодiння педагогiчною діяльністю й певною педагогiчною 

спеціальністю, формування професійно значущих особистісних якостей. 

В. Сластьонін вважає доцільним розглядати готовність як мету 

професійної підготовки, котре централізує її результати, оскільки є сукупним 

вираженням спеціально спрямованого розвитку особистості, впливу на різні 

сторони психіки студента, і є сукупністю мотивів, знань, умінь і навичок, а 

також професійно важливих якостей особистості, які повинен мати майбутній 

педагог для успішного здійснення відповідної професійної діяльності 

[287, с. 179].  

Визначимо структуру готовності майбутніх соціальних педагогів до 

здійснення СПС обдарованих школярів. 

Аналіз наукової літератури з питань дослідження показав, що єдиного 

підходу до визначення структури готовності до педагогічної діяльності немає. 

Так, З. Курлянд визначає такі компоненти професійної готовності до 
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педагогічної діяльності: мотиваційний (наявність мотивації на досягнення 

успіху, впевненість у собі як викладачеві, задоволення діяльністю), емоційний 

(відсутність емоційного напруження, страху перед аудиторією, уміння 

регулювати свої емоційні стани, наявність вольових якостей), особистісний 

(методологічна рефлексія, швидкість реакції на поведінку аудиторії й окремих 

студентів, нормальна втомлюваність), професійно-педагогічний компонент 

(уміння приймати педагогічно доцільне рішення у нестандартних ситуаціях, 

знання та вміння педагога – професійні, психолого-педагогічні, загальні, 

стійка потреба в самоосвіті, самопізнанні) [167, с. 234–240]. Натомість, 

Л. Ліхіцька пропонує виділити мотиваційний, орієнтаційний, операційний 

[179, с. 37]; І. Галатир – мотиваційно-ціннісний, особистісно-професійний, 

діяльнісно-професійний [71, с. 11–12] компоненти.  

З. Фалинська визначає такі складники готовності майбутніх соціальних 

педагогів до практичної діяльності [325, с. 195], як: позитивне ставлення до 

практичної діяльності, знання теоретичних і психологічних основ, володіння 

вміннями та навичками практичної підготовки, здібності адекватно сприймати 

завдання, високорозвинуті почуття студентів у практичній діяльності за 

своєчасне виконання завдань, здібність особистості до вдосконалення типу 

нервової системи, вироблення індивідуального стилю у практичній діяльності 

та рівні готовності до її організації. 

Більшість дослідників єдині в тому, що необхідними складовими 

готовності до професійної діяльності є спрямованість особистості на 

виконання певного виду діяльності, усвідомлення її необхідності, оцінка своїх 

можливостей щодо її виконання. 

Ураховуючи різні підходи вчених щодо визначення структури 

готовності педагога до професійної діяльності у структурі готовності 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів виокремлено 

мотиваційний, теоретичний, практичний і особистісний компоненти. 

Розкриємо зміст даних компонентів. Зазначимо, що в ході визначення 

змісту структурних компонентів готовності майбутніх соціальних педагогів до 

СПС обдарованих школярів було враховано теоретичні здобутки вчених з 
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досліджуваної проблеми, освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника 

відповідного фаху, а також мету, завдання й зміст СПС обдарованих школярів 

[146]. 

Мотиваційний компонент відображує психологічну складову 

готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, яка 

потребує спеціального розгляду, оскільки, як слушно наголошують 

М. Дьяченко і Л. Кандибович, психологічна готовність – це первинна 

фундаментальна умова успішного виконання будь-якої діяльності [111, 112].  

Психологічна готовність майбутнього соціального педагога до  

СПС обдарованих школярів обумовлюється спрямованістю, позитивними 

ставленнями, потребами, інтересами, установками та іншими психологічними 

характеристиками майбутнього фахівця. 

Передумовою професійного становлення й розвитку майбутнього 

педагога є професійна спрямованість, яка полягає у стійкій мотивації 

майбутнього фахівця, визначає стан його готовності до продуктивної 

педагогічної діяльності, дає можливість у майбутньому досягти високої 

результативності своєї праці.  

Відносно педагогічної спрямованості особистості слід зазначити, що у 

психолого-педагогічній науці [2, 11, 53, 55, 164, 165, 175, 178, 288, 232, 241, 

294, 295, 311, 367] ця категорія визначається по-різному, зокрема, як: 

 інтерес до професії, бажання займатися нею; 

 взаємодія інтересу, любові до дітей, відповідальності за обрану 

справу перед суспільством, цілеспрямованості в оволодінні професійною 

майстерністю, потреби в педагогічній діяльності; 

 узагальнена характеристика особистості педагога, комплекс її 

особистісних якостей, що спонукають людину до самореалізації в педагогічній 

діяльності. 

Повною мірою погоджуємося з твердженням В. Сластьоніна [288], який 

вважає за необхідне в процесі професійної підготовки врахувати такі 

складники професійної спрямованості особистості педагога: 
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1) соціально-моральний, в основі якого лежить ідейна переконаність, 

що визначає всі інші властивості та характеристики особистості (соціальні 

потреби, моральні й ціннісні орієнтації, відчуття суспільного обов’язку, 

громадянської відповідальності); 

2) професійно-педагогічний, що відіграє особливу роль, є каркасом, 

навколо якого компонуються основні професійно значущі властивості 

особистості педагога (інтерес до професії, любов до дітей, педагогічне 

покликання, педагогічний обов’язок і відповідальність, захопленість 

педагогічною роботою, спостережливість, педагогічний такт і справедливість, 

авторитетність, уява, організаційні здібності, моральні й ділові якості); 

3) пізнавальний, основу якого складають духовно-культурні потреби, 

насамперед, потреба у знаннях, а також пізнавальні інтереси.   

Отже, професійно-педагогічна спрямованість є системоутворювальною 

властивістю й містить такі показники, як інтерес до педагогічної професії і 

виховної діяльності, який виявляється в усвідомленні своїх здібностей і 

характеру, мотивів вибору професії, у сформованій потребі виховувати  

та навчати дітей, потребі в самовдосконаленні власної особистості та 

діяльності [105, с.11]. 

На тісний зв’язок готовності до будь-якої діяльності з мотивацією, 

психічними процесами особистості вказують переважно всі науковці,  

які займаються дослідженням проблем підготовки майбутніх фахівців  

до професійної діяльності (І. Богданова [35, 36], В. Гриньова [86], Н. Кузьміна 

[164, 165], А. Ліненко [176], І. Островська [226], Ю. Пелех [236] та інші). 

Готовність до професійної діяльності обумовлюється спрямованістю, 

позитивними ставленнями, потребами, інтересами, установками та іншими 

стійкими професійними мотивами й іншими психологічними особливостями 

майбутнього фахівця. 

Залежно від спрямованості мотиваційної підструктури готовності 

майбутнього соціального педагога до СПС обдарованих школярів, ставлення 

студента може бути індивідуалістичним або колективістським (групове, 
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суспільне). У вивченні особливостей ставлення соціальних педагогів  

до підготовки до здійснення СПС обдарованих школярів майбутніх,  

їх умовно було розподілено за такими типами: позитивно-активне,  

позитивно-пасивне, індиферентне, негативне з колективістичною або 

індивідуалістичною спрямованістю. 

Указаний підхід до розподілу різних типів ставлення майбутніх фахівців 

до зазначеного виду професійної підготовки дає можливість розробляти 

особистісно орієнтовану програму (модель) педагогічного впливу на різні 

групи студентів, за якої процес формування мотиваційної сфери майбутніх 

фахівців позитивно впливатиме на сформованість відповідної професійної 

готовності. 

Вченими-психологами (Д. Кікнадзе [147], О. Леонтьєв [172] та ін.) 

доведено, що будь-яка діяльність обумовлена певною потребою. 

Провідну роль у мотивації до підготовки майбутнього соціального 

педагога до СПС обдарованих школярів відіграють професійні потреби, що є 

потребою у взаємодії з обдарованими учнями, спрямованою на їхню 

соціалізацію. Як відомо, формою прояву потреби є інтерес. Професiйні 

потреби лежать в основі професiйних інтересiв і є стимулятором їхнього 

формування та розвитку. Професiйний інтерес – це особливий вид iнтересу як 

загального психологiчного феномену.   

У контексті нашого дослідження інтерес розглядаємо як вибіркову 

предметну спрямованість, ставлення людини до об’єкта [147, 172,173, 211],  

а професійний інтерес – як спрямованість майбутнього фахівця на професійну 

діяльність. Така спрямованість, яка пов’язана з потребою особистості 

займатися найбільш значущою для особистості справою, позитивно впливає 

на всі психічні процеси, функції та здібності особистості, внаслідок чого 

відбувається активізація діяльності майбутнього фахівця [181]. 

Визначаючи готовність майбутніх соціальних педагогів як складне, 

багатоаспектне, особистісне утворення, І. Галатир і О. Діденко [71] 

акцентують увагу на її зв’язку з глибинними структурами особистості, з її 
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ціннісно-смисловою сферою, розумінням призначення майбутньої діяльності 

соціального педагога» [71, с. 9]. Згідно з поданим визначенням готовність 

соціального педагога передбачає розвиток ціннісно-смислової сфери 

особистості майбутнього фахівця соціально-педагогічного профілю, що 

забезпечуватиме підвищення рівня його професіоналізму. Отже, сформованість 

ціннісно-смислової сфери майбутніх соціальних педагогів у процесі їхньої 

професійної підготовки є передумовою для формування інших компонентів 

готовності соціального педагога до СПС обдарованих школярів.  

Цінності, якими керується майбутній соціальний педагог у процесі 

професійної підготовки, пов’язані зі світоглядною позицією людини, з її 

особистісними пріоритетами [190]. У нашому випадку він відображує 

визнання підготовки до здійснення СПС обдарованих школярів як цінності, 

життєвої необхідності, прийняття образів кращих педагогів як орієнтирів у 

професії, в інших питаннях професійно-аксіологічного характеру. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури дає можливість 

стверджувати, що професійна спрямованість передбачає наявність у 

особистості певної установки. Установки, які мають в собі динамічні 

компоненти, викликають активність особистості на реалізацію її потреб і 

спрямовують на ті об’єкти оточуючого світу, які необхідні для задоволення 

цих потреб [319]. Такі установки можна характеризувати і як спрямованість на 

професійну діяльність, яка залежно від того, наскільки стійкі та закріплені ці 

установки, орієнтує та регулює активність студента. 

Особливе місце в готовності майбутнього соціального педагога до СПС 

обдарованих школярів відводимо такій особистісній підструктурі особистості 

студента, як фасилітаційна позиція, яку розглядаємо як систему настанов, що 

зумовлюють визначення ним цілей професійної діяльності, власного місця 

в ній, вибір засобів, дій, методів оцінки отриманих результатів, які в 

цілісному поєднанні забезпечують ефективну фасилітаційну взаємодію 

між педагогом та учнями [331].  



61 

Фахівцями з питань забезпечення  фасилітації в педагогічній діяльності 

(О. Димова [113], С. Коломійченко [154], О. Фісун [331] та ін.) доведено, що 

цей феномен передбачає організацію своєрідного типу міжособистісних  

взаємин, які забезпечують створення оптимальних умов для саморозвитку й 

самореалізації школяра, спонукають його до особистісно-духовної 

перебудови, виявлення активних зусиль для розкриття власних внутрішніх 

потенцій. Основними характеристиками таких педагогічних взаємин є 

взаємопізнання, взаєморозуміння, узгодженість спільних дій і взаємовплив 

між всіма учасниками. У такому випадку процес трансляції від педагога учневі 

певних цінностей перетворюється у вільний акт співпраці, співтворчості, який 

каталізує саморозвиток кожного суб’єкта, його повноцінну соціалізацію як 

особистості.  

Отже, під фасилітацією вищезазначені вчені розуміють такий тип 

педагогічної взаємодії, яка забезпечує усвідомлений, інтенсивний і 

продуктивний саморозвиток її учасників, у якій головною метою діяльності є 

створення сприятливих передумов для реалізації внутрішніх сил кожної 

особистості. Причому серед основних змістових характеристик такої взаємодії 

науковці визначають такі: щирість і відкритість всіх учасників навчально-

виховної комунікації, емпатичне розуміння педагогом своїх вихованців, 

розширення інформаційного поля школярів, відпрацювання загальних 

цінностей і сенсів спільної діяльності, «емоційне зараження» учнів почуттями 

та емоціями педагогами тощо (Р. Димухаметов [97], О. Димова[113], 

С. Коломійченко [154], Л. Прокопів [262]). Вважаємо, що саме такі взаємини 

мають бути встановлені між соціальним педагогом і обдарованим учнем у 

процесі СПС. 

Основними ознаками педагогічної фасилітації О. Фісун вважає такі: 

відкритість, щирість у виявленні вчителем своїх думок, поглядів, 

переконань; сприйняття та прийняття кожної дитини як безумовної 

цінності, прояв поваги та толерантності до її інтересів, потреб, прагнень, 

впевненість у її широких можливостях; демонстрація вчителем 
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«емпатичного розуміння» дитини, здатність «подивитися» на внутрішній 

світ та поведінку учня мовби його очима; стимулювання, ініціювання і 

заохочення саморозвитку й самовиховання учнів у процесі педагогічної 

діяльності [331]. У разі СПС з обдарованими школярами дані якості 

набувають особливої актуальності. 

Для нашого дослідження є важливим те, що педагогічна фасилітація, як 

зазначає І. Пундік, виконує функції стимулювання, ініціювання та заохочення 

саморозвитку й самовиховання учнів у освітньому процесі за допомогою 

відповідно організованої педагогічної взаємодії, особливого стилю 

спілкування та особистісних властивостей педагога. Виходячи з цього 

визначення, ученим було визначено такі основі завдання фасилітації:  

 розвиток індивідуальності, особистих здібностей та творчих проявів 

кожного учня; 

 ініціювання, стимулювання різних видів активності школярів на всіх 

етапах навчально-виховного процесу, надання їм своєчасної педагогічної 

підтримки в їхньому особистісному становленні [265, c. 119].   

Фасилітаційна позиція передбачає, що педагог не намагається формувати 

особистостей з попередньо визначеними якостями, а допомагає їм 

саморозвиватися на основі врахування власних схильностей і прагнень, 

відпрацьовувати індивідуальний спосіб життя [331]. Причому фасилітація для 

кожної дитини розбудовується на основі врахування її індивідуального 

досвіду, життєвих принципів, уподобань тощо.  

Важливу роль у формуванні спрямованості майбутніх соціальних 

педагогів на підготовку до СПС учнів відіграє потреба у професійному 

самовихованні, оскільки воно є однією з вищих форм саморозвитку людини. 

Із цього приводу відомий вітчизняний учений В. Лозовий зазначає:  

«Це є відносно відособлена діяльність, свідомо передбачена і керована 

суб’єктом з метою досягнення результатів, необхідних для забезпечення 

інших життєвих процесів і діяльностей» [182, c. 12].  

Професійне самовиховання зумовлює випереджувальне віддзеркалення 

у свiдомості людини тих дій і вчинків, які вона збирається зробити у процесі 



63 

соціалізації та професiйного становлення, визначення тих рис і якостей, які 

вона припускає виробити в собi для здiйснення професійної діяльності. Якщо 

подібна «уявна програма» формується, вона спонукає особистість до 

практичних дій щодо її реалізації, створює стимули для виявлення вольових 

зусиль. Професiйне самовиховання вимагає активного усвідомлення 

особистістю свого «Я», вiдносин із навколишнім світом, життєвого досвіду, 

самого процесу роботи над собою; управління собою, своєю поведінкою, 

внутрiшнім станом. Для самовиховання характерні планування й організація 

своєї діяльності, контроль та оцінювання перебігу роботи й результатів, а за 

необхідності стимулювання або корекція своєї поведінки [85; 181; 182]. 

Враховуючи вищенаведені положення, визначили зміст мотиваційного 

компонента готовності майбутнього соціального педагога до здійснення СПС 

обдарованих школярів: 

– 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.  

Аналіз наукових праць [44, 51, 70, 138, 204, 281, 325] та інші вчені дав 

можливість дійти висновку, що готовність майбутнього соціального педагога 

до СПС обдарованих школярів як стійка характеристика його особистості, 

окрім психологічної готовності, включає також необхідні професійні знання, 

відповідні вміння, навички та професійно значущі особистісні якості. 

Виокремлення теоретичного компонента у структурі готовності 

майбутнього соціального педагога до СПС обдарованих школярів 

обґрунтовуємо тим, що успішне здійснення соціальним педагогом СПС 

обдарованих школярів, як і будь-якої діяльності, неможливе без ґрунтовної 

теоретичної підготовки майбутніх фахівців у зазначеному напрямі.  

Соціальному педагогу необхідні теоретичні та методичні знання, з 

організації соціально-педагогічної роботи взагалі і СПС зокрема. Отримання 
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теоретичних і методичних знань забезпечує підготовку з конкретної 

спеціальності, а загальнопедагогічних, дидактичних і психологічних – 

загальну для професії педагога підготовку.  

До знань, які складають загальну теоретичну готовність майбутнього 

соціального педагога відносимо: 

 глибоке знання педагогом основних положень педагогічної й 

психологічної наук; 

 вільне володіння методами вивчення обдарованості особистості учня, 

уміння проектувати розвиток кожного школяра як індивідуальності; 

 ґрунтовне методичне озброєння як для організації соціально-

педагогічної роботи взагалі, так і для СПС зокрема; володіння педагогічною 

технікою, мистецтвом організації співпраці з обдарованими учнями в будь-

якій реальній ситуації.  

Майбутній соціальний педагог має оволодіти педагогічними знаннями. 

Як підкреслює В. Гриньова [86], наукові педагогічні знання є певним чином 

упорядкованою і організованою системою знань, яка створює підґрунтя для 

творчості в цілісному педагогічному процесі, сприяє розвитку педагогічної 

культури. Важливість оволодіння студентами педагогічними знаннями 

пояснюється їхньою практичною спрямованістю, адже знання передусім – 

необхідний елемент і передумова практичного ставлення людини до світу, що 

є процесом створення ідей, котрі відображають об’єктивну реальність у 

формах її діяльності та існуючих у вигляді певної мовної системи [86, 105]. 

Тому педагогічне знання виступає як відображення у свідомості майбутнього 

соціального педагога педагогічної реальності, як уявлення про суть 

професійної діяльності, методи, засоби і форми її реалізації. Цю ідею 

знаходимо і у дослідженні Н. Майтенко-Калініної, яка включає до структури 

підготовки соціального педагога такі компоненти [184, с. 16]: формування 

знань з патопсихології, дефектології, психокорекції, психодіагностики; 

підготовку до здійснення психологічної корекції з дітьми, які мають труднощі 

в адаптації, виховання якостей доступності, щирості, здатності до рефлексії. 
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Крім того професійна підготовка майбутнього соціального педагога до СПС 

обдарованих школярів вимагає ознайомлення й засвоєння ними нормативно-

правових документів щодо соціально-правового захисту особистості та прав 

дитини: «Декларація принципів терпимості», «Декларація прав людини», 

«Конвенція про права дитини».  

Отже, підготовка майбутніх соціальних педагогів до здійснення СПС 

обдарованих школярів передбачає засвоєння студентами у процесі навчання 

системою знань, яку складають: 

 знання з педагогіки: знання специфіки та способів педагогічної роботи 

з обдарованими учнями; про особливості моніторингу освітнього процесу; 

 знання з соціальної педагогіки: знання суті, змісту й технології 

здійснення СПС обдарованих учнів;  

 знання з психології: вікових і психологічних особливостей 

обдарованих школярів (їхніх мотивів і потреб, інтересів і нахилів, 

особливостей комунікації тощо); 

 знання з педагогічної конфліктології: про причини виникнення та 

способи подолання конфліктів, характерних для обдарованих учнів; 

 знання нормативно-правових документів щодо соціально-правового 

захисту особистості та прав дитини («Декларація принципів терпимості», 

«Декларація прав людини», «Конвенція про права дитини»). 

Підготовка майбутнього фахівця до практичної професійної діяльності 

вимагає забезпечення процесу переходу вiд теорії до практики, іншими 

словами – перетворення знань у вмiння й навички. З огляду на це у структурі 

готовності майбутнього соціального педагога до СПС обдарованих школярів 

важливе місце займає практичний компонент. 

На практичній підготовці студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» 

і важливу умову формування їхнього майбутнього професіоналізму 

акцентують увагу З. Аксютіна [6], Т. Веретенко [51], М. Галагузова [68], 

Н. Гордієнко [81], М. Васильєва [47], І. Лешко [175], З. Фалинська [325]  

та інші вчені.  
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Розглядаючи практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних 

педагогів Т. Веретенко наголошує на необхідності підвищення активності та 

самостійності студентів, а також ідея щодо збільшення періоду проходження 

практики [51, с. 84–103]. Погоджуємося з ученою та іншими фахівцями в тому, 

що в процесі підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих 

школярів має бути налагоджений зв’язок зі спеціалізованими закладами для 

обдарованих учнів для того, щоб студенти мали можливість перевірити на 

практиці засвоєні ними знання про особливості роботи соціального педагога з 

обдарованими школярами.  

Вважаючи практику одним із важливих складників професійної 

підготовки соціального педагога, І. Лешко виокремлює такі завдання у 

зазначеному напрямі: адаптування студентів до реальних умов майбутньої 

професії, створення умов для практичного застосування теоретичних знань, 

формування і удосконалення базових професійних навичок та вмінь, 

діагностика професійної придатності студентів, забезпечення успішності 

майбутньої професійної діяльності [175, с. 34].  

З. Фалинська розглядає практичний компонент підготовки як основу 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, суть якого полягає в 

ознайомленні студентів з прийомами та методами соціально-педагогічної 

діяльності та безпосередньому залученні їх до роботи під керівництвом 

досвідчених педагогів-наставників та викладачів-консультантів [325, с. 121].  

Ураховуючи завдання, які вирішує соціальний педагог у процесі СПС 

обдарованих школярів нами виокремлено такі групи вмінь:  

 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; уміння здійснювати моніторинг 

соціально-педагогічної діяльності, передбачати наслідки соціально-

педагогічних впливів; 
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 організаторсько-координаційні вміння: визначати цілі й зміст  

СПС; генерувати ідеї та формулювати гіпотези; складати план дій, 

проектувати власну діяльність та дії учнів; виявляти ризики й потенційні 

труднощі обдарованих учнів у освітньому середовищі; координувати  

свої дії з іншими суб’єктами педагогічного процесу (вчителями, шкільним 

психологом, батьками); 

 конструктивно-комунікативні вміння: уміння налагоджувати 

фасилітуючу взаємодію з учнями, викликати в них довіру, вирішувати й 

аналізувати конфліктні ситуації, діяти в нестандартних ситуаціях, емпатійні 

вміння тощо; 

 рефлексивно-корекційні вміння: проводити рефлексійні дії, здійснювати 

профілактичну й корекційно-педагогічну роботу з обдарованими учнями.  

Особистісний компонент готовності майбутнього соціального 

педагога до СПС обдарованих школярів відображує особистісні професійно 

значущі якості, які необхідні для роботи із зазначеним контингентом учнів.  

На підставі вивчення широкого кола наукових джерел з досліджуваної 

проблеми, власного педагогічного досвіду дійшли висновку, що виключно 

важливим для формування готовності майбутнього соціального педагога до 

СПС обдарованих школярів є розгляд здобутих ним знань і вироблення 

навичок крізь призму його професійно особистісного розвитку й 

саморозвитку, психологічних особливостей обдарованої дитини.  

Серед якостей, що забезпечують професійну готовність майбутнього 

соціального педагога до СПС обдарованих школярів, на нашу думку, 

основними є такі: гуманістична спрямованість (любов до дітей, до інших 

людей, перцепція, емпатія), толерантність, тактовність, доброзичливість, 

комунікабельність тощо. 

Особливу увагу слід звернути на гуманістичну спрямованість, яку 

О. Андрійчук визначає як «позитивне ставлення до професії, схильність та 

інтерес до неї, бажання вдосконалювати свою підготовку, задовольняти 

матеріальні й моральні потреби» [7, с. 10]. Не можемо не погодитися і з 
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Т. Даниловою, яка дещо інакше тлумачить дане поняття, визначаючи його як 

багатокомпонентне утворення, у структуру якого входить: високий рівень 

мотивації до оволодіння професією, у змісті якої домінують не лише 

пізнавальні, а й альтруїстичні, емпатійні мотиви роботи з людьми; готовність 

до співпраці; збалансована система екзистенційно-гуманістичних орієнтацій; 

високий рівень здатності до рефлексії і самопізнання [93, с. 2]. 

І. Кадієвська зазначає, що в сучасних умовах підготовки майбутніх 

фахівців у ВНЗ  посилюються вимоги до їхніх особистісних якостей.  

Нам близька думка автора про те, що «навчальний процес з гуманістичною 

спрямованістю забезпечує відкриття в предметі безпосередньо людських 

сенсів» [136, с. 37]. Використовуючи ідеї гуманізації навчання у процесі 

підготовки майбутніх соціальних до СПС обдарованих школярів ми 

передбачаємо необхідність розвитку в них таких важливих особистісних 

якостей: гуманізму, поваги, доброзичливості, емпатії, які, на нашу думку, є 

необхідними під час взаємодії з обдарованими школярами.  

Отже, соціальний педагог, який працює з обдарованими школярами, має 

виявляти гуманізм, що передбачає поважне ставлення до учня, турботу про 

його благо, повагу до  гідності, людяність у стосунках, піклування про стан 

школяра, повагу до дитини, визнання її унікальності. 

Вчені (В. Гриньова [86], І. Островська [226] та інші) слушно зазначають, 

що підґрунтям гуманістичної спрямованості  педагога з повним правом 

можуть слугувати ідеї гуманної педагогіки, висвітлені у працях 

А. Макаренка[185], В. Сухомлинського [305] та ін. 

Соціальний педагог, працюючи з різними категоріями дітей, володіючи 

технологіями роботи з ними здатний знайти цей підхід та здійснити 

ефективний вплив у процесі соціалізації обдарованого школяра за допомогою 

доброзичливого й співчутливого ставлення до нього.  

Доброзичливість як якість особистості, визначається у «співчутливому 

ставленні до інших, піклуванні про них, прояві доброго ставлення, 

прихильності, в основі чого лежить бажання зробити кому-небудь добро, 

принести користь» [49, с. 307]. Отже, доброзичливість як особистісна якість 
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соціального педагога є показником його готовності до професійної діяльності, 

що виявляється через прояв свого позитивного ставлення до людини та 

готовність підтримати інших. Під час спілкування з обдарованими школярами, 

поведінка яких відрізняється надмірною чутливістю, прояв доброзичливості є 

вкрай необхідним. До того ж поведінка обдарованих школярів іноді буває 

замкненою, тому доброзичливе відношення до них і сприятиме вирішенню 

внутрішніх конфліктів дитини. 

Взаєморозумінню соціального педагога і учня під час їхньої взаємодії 

значною мірою сприяє перцепція та емпатія.  

У соціальній психології термін «перцепція» (від лат. perceptio – 

психологічне сприйняття) використовується для позначення всіх форм 

пізнавальних процесів, а сам процес перцепції розглядається в єдності з 

емоціями і мотивацією [292, 298]. У цьому зв’язку виділяються два рівні 

соціально-педагогічної перцепції. Перший рiвень – когнітивний, якому 

властивi уявлення і поняття про іншу людину, що сформувалися в  

процесі пізнання. Другий рівень характеризує емоційну сторону соціальної 

перцепцiї – емпатiю, тобто здатнiсть проникати в почуття iншої людини, 

спiвпереживати і спiвчувати їй [86, 154, 226].  

Перцепція передбачає розвиток здібності соціального педагога 

занурюватися у внутрішній світ суб’єктів педагогічного процесу, виявлення 

психологічної спостережливості, пов’язаної з розумінням особистості учня. 

Сприйняття соціального педагога під час здійснення СПС має особливу 

специфіку: він прагне трансформувати уявлення про себе у сприятливу  

для досягнення своїх цілей сторону; увага насамперед зосереджена на 

смислових і оцінних інтерпретаціях об’єкта педагогічної взаємодії.  

Необхідно зазначити, що успішному здійсненню соціальним педагогом 

процесу перцепції, поряд з ідентифікацією, сприяє рефлексія, яка виступає як 

один з найважливіших інструментів пізнання педагогом людей і  

самого себе. 

Емпатію розглядаємо як важливу особистісну якість соціального 

педагога, оскільки вона передбачає здатність відчувати почуття і 
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психологічний стан іншого, співпереживання, співчуття, жаль, чуйність та 

інші моральні вияви [49, с. 349], що дуже важливо в роботі з таким складним 

контингентом, як обдаровані учні. Високий рівень емпатії провляється у 

спонукальній силі, спрямованій на надання допомоги. Отже, надання 

допомоги обдарованим школярам, які мають труднощі соціалізації, готовність 

до організації соціально-педагогічного супроводу є високим рівнем прояву 

емпатії як професійно значущої якості особистості.  

Готовність майбутнього соціального педагога до СПС обдарованих 

школярів вимагає такої якості, як тактовність. Педагогічний такт як почуття 

міри в поведінці і діях педагога, що включає гуманність, повагу до будь-якого 

суб’єкта педагогічного процесу, справедливість, витримку і самовладання, це 

вміння знайти підхід до будь-якого суб’єкта педагогічної діяльності, вміння 

впливати на його розум і почуття, надаючи їм бажаного змісту і спрямування 

[226]. Тактовність вимагає обов’язково врахування індивідуальних 

особливостей обдарованого учня.  

Поведінка обдарованих школярів часто відхиляється від норми, їх думки 

є оригінальними, вони часто не люблять рутинної роботи, що може викликати 

непорозуміння з боку педагогів, які на перше місце ставлять дисципліну та 

порядок. З огляду на це, важливою професійною якістю соціального педагога 

для успішного здійснення СПС є толерантність, що спрямовує 

міжособистісні взаємини суб’єктів СПС на співробітництво, пов’язує їх між 

собою, характеризується установкою на доброзичливе сприйняття «іншого», 

бажанням не лише зрозуміти, але й прийняти  

різні прояви, пов’язані з психологічними особливостями обдарованої 

особистості. Толерантність як якість особистості, спрямована на формування 

взаєморозуміння, поваги до інших, терплячості. 

Толерантність розглядаємо як відсутність чи послаблення реагування на 

якийсь несприятливий чинник унаслідок зниження чутливості до його впливу. 

Зазначена якість виявляється в підвищенні емоційного реагування на 

проблемну ситуацію, а зовнішньо – у витримці, здатності адекватно її 
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сприймати й нівелювати напруженість, конфліктогенність, які можуть 

виникати під час взаємодії з обдарованим учнем.  

Соціальний педагог, володіючи навичками ведення бесіди з дитиною, 

розвиненими якостями терпимості, може спрямувати увагу дитини на 

розкриття власного творчого потенціалу у тій галузі, в якій дитині це вдається 

робити, навчити її демонструвати свої вміння та знання так, щоб не зривати 

навчальний процес, але для цього соціальний педагог повинен сам володіти 

своїм емоційним станом, знати причини виникнення конфліктів у вчителів та 

інших учнів під час взаємодії з обдарованою дитиною. Слід підкреслити, що 

складність вирішення завдань СПС обдарованих школярів посилюється 

наявністю у деяких педагогів, негативних якостей, як-от: знервованість, 

нетактовність, грубість, нездатність зрозуміти психологічний стан школяра, 

недостатній рівень загальної культури. Такі якості заважають установленню 

плідної, педагогічно доцільної взаємодії педагога і школяра, негативно 

впливають на формування особистості обдарованого учня.  

Важливим елементом у структурі професійної готовності майбутнього 

фахівця до тієї чи іншої діяльності є самооцінка як результат розумових 

операцій особистості (аналізу, синтезу, узагальнення тощо). Одночасно 

самооцінка виступає суттєвим критерієм якості професійної підготовки, 

оскільки відіграє значну роль у формуванні Я-концепції особистості 

майбутнього педагога. Як зазначають учені [110, 226, 268, 326, 327], 

професiйна самооцінка як складне динамічне особистiсне утворення, 

особистiсний параметр розумової і практичної дiяльності виконує, насамперед, 

регулятивну функцiю, допомагає майбутньому фахiвцю постiйно контролювати 

себе як суб’єкта дiяльності, визначати ступінь засвоєння предметного змiсту 

такої дiяльності, прагнути до самовдосконалення. Визначені компоненти 

готовності майбутнього соціального педагога до СПС обдарованих школярів 

є взаємозалежними й перебувають у тісному взаємозв’язку, що відображено 

на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Структура готовності майбутнього соціального педагога  

до СПС обдарованих школярів 

 

Отже, узагальнюючи ідеї вчених, готовність майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів розглядаємо як стійке особистісне 

утворення, яке включає чотири компоненти: мотиваційний, теоретичний, 
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практичний, особистісний, у яких інтегровані мотиви (інтерес до роботи з 

обдарованими школярами, прагнення їм допомогти, потреба в розвитку), 

цінності (на суспільну діяльність, професійне зростання, спілкування), знання 

(загальнопедагогічні і спеціальні щодо особливостей роботи з обдарованими 

школярами, здійснення СПС), уміння (інтелектуально-логічні, діагностико-

прогностичні, організаторсько-координаційні, конструктивно-комунікативні, 

рефлексивно-корекційні), якості майбутнього фахівця (гуманістична 

спрямованість, чесність, гідність, відповідальність, толерантність, тактовність, 

доброзичливість, комунікабельність тощо), що зумовлюють ефективне 

вирішення проблем і труднощів соціалізації обдарованих школярів за 

допомогою організації їхнього СПС.  

 

2.2. Теоретичне обґрунтування технології підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів 

 

Забезпечення підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів вимагає розроблення і впровадження в процес 

професійної підготовки студентів педагогічного ВНЗ відповідної технології. 

Ураховуючи сучасний рівень розвитку суспільства в цілому і  

освітньої галузі зокрема, слід зазначити, що вона потребує пошуку  

таких шляхів і засобів педагогічного впливу, які не просто забезпечують 

зростання кількісних показників освітнього процесу, а й створюють  

умови для збільшення якісних показників успішності професійної  

підготовки студентів. Науково доведено, що цьому сприяє упровадження 

технологічного підходу до процесу підготовки майбутніх фахівців.  

У науковий обіг увійшли такі словосполучення, як «освіта як технологія»,  

що визначається через «спосіб організації компонентів освіти, їх 

упорядкування у просторі та часі» [151, 291]. Отже, освіта у сучасних  

умовах набувала ознак технологічності. 
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Сучасними дослідниками поняття «педагогічна технологія» розглядається 

по-різному (Додаток Б). Ми поділяємо позицію вчених (С. Бондар [41], 

В. Лозова [180], О. Пєхота [240], І. Прокопенко [261], О. Попова [256], 

Г. Селевко [279] та ін.), які визначають технологію як структурований 

педагогічний процес послідовного, поетапного здійснення, розробленого на 

науковій основі вирішення будь-якої соціальної проблеми, що передбачає 

відтворення гарантуючих успіх педагогічних дій.  

Спираючись на визначення В. Євдокимова [117], В. Ортинського [224], 

І. Підласого [241], І. Прокопенка [261] дійшли висновку, що науково і 

практично обґрунтована педагогiчна технологiя характеризується: розділенням 

процесу навчання на взаємопов’язані етапи; чітким науковим проектуванням і 

поетапним виконанням дiй, спрямованих на досягнення бажаного результату 

(мети); однозначнiстю виконання включених у технологiю процедур і 

операцiй, адекватних поставленій метi; задовольняє вимогами 

концептуальності, системностi, керованості, ефективностi, відтворюваності; 

основою педагогічної технології є інваріант: мета – засоби – умови – результат.  

Науковою основою розробки технології стали: 

– підходи до розгляду обдарованості та специфіки роботи з 

обдарованими школярами [54, 55, 69, 109, 117, 134, 215, 252, 257, 266, 317]; 

– провідні положення теорій підготовки соціальних педагогів [51, 70, 85, 

132, 133, 134, 138, 158, 159, 164, 169, 180, 188, 219, 232, 236, 247, 260,  

297, 299, 325]. 

На підставі аналізу зазначених вище праць було встановлено логічну 

послідовність між завданнями підготовки: починаючи з формування 

специфічних знань, вмінь та особистісних якостей спеціаліста, який проявляє 

готовність до вирішення проблем соціалізації обдарованих школярів, і 

закінчуючи перевіркою готовності майбутнього фахівця до здійснення СПС 

обдарованих школярів.  

Загальною (стратегічною) метою технології є підготовка майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. Тактичні (проміжні) цілі 

визначаються на кожному етапі технології.  
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Концептуальну основу розробленої нами технології покладено  

сучасні методологічні підходи до професійної підготовки: системний, 

компетентнісний, особистісно-діяльнісний підходи. 

Обґрунтуємо доцільність вибору зазначених підходів. 

Системний підхід дає можливість розглядати процес підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів як складну 

динамічну систему, визначити особливості її складових, пізнати характер й 

механізми зв’язків між ними і на цій основі вибудувати модель науково-

методичного забезпечення розробленої технології, що сприятиме оптимальному 

досягненню запланованого результату.  

У загальнонауковому значенні системний підхід визначається як напрям 

методології спеціально-наукового пізнання та соціальної практики,  

в основі якого лежить дослідження об’єктів як систем. Системний підхід 

сприяє адекватній постановці проблем у конкретній науці та виробленню 

ефективної стратегії їх вивчення. Він орієнтує дослідження на розкриття 

цілісності об’єкта та механізмів, що її забезпечують, на виявлення  

різних типів зв’язків складного об’єкта та зведення їх в єдину теоретичну 

картину [329, с. 587]. 

Особистісно-діяльнісний підхід дає можливість, з одного боку, 

врахувати особистісно-індивідуальні особливості кожного студента для 

розробки індивідуальної освітньої траєкторії в процесі його підготовки до 

СПС обдарованих школярів. З іншого, – забезпечує активність майбутнього 

соціального педагога в процесі професійної підготовки, що в контексті 

розв’язання досліджуваної проблеми набуває особливого значення, адже 

формування готовності до здійснення СПС обдарованих школярів потребує не 

лише засвоєння певної сукупності знань, а й активне присвоєння їх і втілення 

в майбутній професійній діяльності.  

Концепція підготовки соціальних педагогів, запропонована Л. Міщик 

(особистісно-орієнтована концепція) містить три складові: теоретичну (опис 

педагогічної діяльності, побудова теоретичної єдності емпіричних явищ), 
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нормативну (побудова структурної моделі навчального процесу), проект 

педагогічної системи (розробка навчальних дисциплін, планів) можна 

визначити основну мету підготовки – створення творчого середовища, що 

забезпечуватиме формування фахової культури спеціаліста [205, с. 124]. 

Цілком підтримуємо ідею автора і розглядаємо професійну підготовку 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів як системне 

утворення, що забезпечує формування у майбутніх фахівців системи 

педагогічних цінностей, опанування професійних технологій, розвиток 

сутнісних сил особистості професіонала, спрямованих на їх творчу 

самореалізацію в різноманітних видах професійної діяльності.  

На думку Л. Міщик, в основу професійної підготовки і формування 

особистості соціального педагога має бути покладено [205, с. 138]:  

1) системний (процес підготовки студентів до організації їхньої майбутньої 

професійної діяльності з обдарованими школярами має бути системним);  

2) особистісно-діяльнісний (організація підготовки майбутніх фахівців до 

роботи з обдарованими школярами відбувається у навчально-практичній 

діяльності та з урахуванням необхідності розвитку особистісних якостей 

студентів); 3) індивідуально-творчий (у процесі підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з обдарованими школярами слід  

врахувати необхідність розвитку у студентів творчих здібностей та вмінь 

нестандартного вирішення проблемних ситуацій, які часто виникають у 

процесі взаємодії обдарованої дитини з її оточенням). 

С. Батишев розглядає такі основні положення особистісно орієнтованої 

освіти [21, с. 373]: 

1) розвиток особистості того, хто навчається, як головна мета, яка 

змінює місце суб’єкта навчання (активна позиція студента);  

2) орієнтація на індивідуальну траєкторію розвитку особистості того, 

хто навчається, призводить до змін співвідношення нормативних вимог  

до результатів освіти, виражених у державних стандартах (посилення 

особистісного компоненту освіти);  
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3) умовою повноцінної організації професійної підготовки є творча 

індивідуальність педагога вищого навчального закладу, впровадження ним 

авторських педагогічних технологій, тісна співпраця викладача та студента;  

4) наявність професіоналізму викладача, його здатність легко 

адаптуватися до «змінюваного світу професій».  

Використання зазначених положень у процесі професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів надає 

можливість окреслити основні завдання їхньої підготовки.  

На думку С. Сисоєвої «особистісно-орієнтований вимір освіти, її 

неперервний характер відкриває перспективу для творчого розвитку  

людини і суспільства в цілому, що передбачає спрямованість професійної 

діяльності на творчий розвиток учня й студента» [284, с. 82]. Згідно з позицією 

автора професійна підготовка майбутніх фахівців у вищій  

школі розглядаються як цілісний процес їх творчого розвитку, особистісного 

й професійного становлення в умовах застосування найсучаснішого 

технологічного забезпечення.  

У процесі розробки технології підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів нами застосовано ідеї С. Сисоєвої 

стосовно творчого розвитку, особистісного та професійного становлення 

майбутнього фахівця [284]. Соціальний педагог, який проявлятиме творче 

ставлення до своєї діяльності, буде здатний ефективно планувати та 

організовувати СПС обдарованих школярів, а сформованість у нього 

необхідних особистісних та професійних якостей забезпечить 

результативність такого супроводу.  

Упровадження основних положень концепції особистісно-орієнтованої 

освіти у процес підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів забезпечує ефективність їхньої професійної підготовки, 

оскільки: по-перше, підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

обдарованими школярами, має враховувати наявність у них творчого 

потенціалу, бажання працювати в зазначеному напрямі; по-друге, майбутній 
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фахівець, який працюватиме з обдарованими школярами повинен окрім 

професійної майстерності мати сформовану систему цінностей, особистісних 

якостей, які допоможуть йому ефективно планувати свою діяльність, будувати 

взаємини з обдарованими школярами на засадах довіри, ввічливості, 

терплячого відношення до можливих негативних проявів з боку поведінки цих 

учнів. Це стає можливим за умови розвитку суб’єктності майбутнього фахівця 

соціально-педагогічного профілю, його гуманістичної спрямованості та 

соціальної активності, які можливо розвинути повною мірою тільки в умовах 

особистісно-орієнтованої освіти.  

Звернення до компетентісного підходу зумовлено тим, що, як доводять 

науковці [13, 79, 86, 312], саме компетентність є важливішим показником 

професіоналізму, готовності соціального педагога до здійснення різних видів 

професійної діяльності. Компетентнісний підхід розглядаємо не тільки як 

засіб оновлення змісту професійно-педагогічної освіти, але й як механізм його 

приведення згідно з вимогами сучасності. Він вносить сутнісні корективи в 

організацію процесу підготовки майбутнього соціального педагога, підсилює 

його як практико-орієнтовну, так і виховну складову. 

Під компетентісним підходом до підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів розуміємо єдину систему визначення 

цілей, відбору змісту, організаційного і технологічного забезпечення 

досліджуваного феномену на основі виділення загальних і спеціальних 

компетенцій, що сприятиме підвищенню рівня професіоналізму і 

результативності виконання соціальним педагогом професійних обов’язків 

відповідно до соціального замовлення щодо допомоги обдарованим школярам 

у їхньому навчанні, розвитку, соціалізації.   

Компетентісний підхід дає можливість формувати якісно нову модель 

підготовки соціального педагога, що потребують суб’єкти педагогічної освіти 

(студенти, викладачі), користувачі освітніх послуг (учні та їхні батьки) і 

сучасне суспільство. Таку модель можна віднести до соціально-особистісної, 

тобто такої, що відповідає замовленням особистості, яка отримує педагогічну 
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освіту; соціуму, котрому потрібні компетентні педагогічні кадри; і державі, 

здатної на цій основі забезпечити якісну освіту, що відповідає світовим 

стандартам. 

Використання зазначених підходів під час підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів сприятиме ефективній реалізації засвоєних теоретичних знань,  

а також впровадженню технологій роботи соціального педагога з 

обдарованими школярами на практиці. 

Виходячи з логіки і особливостей підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів, а також ураховуючи зміст 

структурних компонентів готовності майбутніх фахівців до здійснення  

СПС, було визначено етапи технології: організаційно-підготовчий; 

мотиваційно-почуттєвий; когнітивно-світоглядний; процесуально-досвідний; 

рефлексивно-корегувальний. 

Обґрунтуємо логіку виокремлення вказаних технологічних етапів. 

Організаційно-підготовчий етап запропонованої технології передбачає 

поглиблення професійної компетентності викладачів щодо підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів; розробку 

стратегій роботи зі студентами й відбір навчально-методичного інструментарію 

(форм, методів, засобів) забезпечення відповідної підготовки студентів. 

Необхідність поглиблення професійної компетентності викладачів щодо 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів 

зумовлено тим, що забезпечити зазначену підготовку студентів взмозі тільки 

викладач, який є професійно компетентним щодо розв’язання даної проблеми. 

Отже, важливим чинником підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

СПС обдарованих школярів є особистість викладача: його професійні знання, 

вміння, особистісні якості, що зумовлюють успішність здійснення розробленої 

технології. 

Дані проведеного пілотажного дослідження дають підстави свідчити, що 

майже всі викладачі (93,8 % опитаних осіб) усвідомлюють значущість 
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підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. 

Проте більшість викладачів не мають чіткого уявлення про суть СПС 

школярів, недостатньо володіють теоретичними й методичними питаннями 

підготовки студентів до здійснення зазначено супроводу.  

Отримані результати дають підстави стверджувати, що для забезпечення 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів 

необхідним є підвищення рівня відповідної професійної компетентності 

викладачів педагогічного ВНЗ, що передбачає оволодіння ними певною 

сукупністю спеціальних знань і вмінь, особистісними якостями щодо 

досліджуваного нами феномену. 

До спеціальних знань, які необхідні викладачу в реалізації розробленої 

технології, відносимо: 

 знання основних понять, термінів, фактів, пов’язаних з проблемою 

СПС обдарованих школярів;  

 знання технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів та методики її забезпечення. 

На підставі вивчення наукової літератури [1, 15, 94, 99, 153, 163, 166, 

168, 199, 200, 205, 217, 226, 227, 228, 233, 256, 268, 310, 336] дійшли висновку, 

що для успішного здійснення технології підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів викладачі мають володіти такими 

вміннями, як: 

 гностичні: уміння набувати і обробляти інформацію, працювати з 

комп’ютером тощо;   

 проектувальні: уміння цілепокладання (ставити мету заходів на 

кожному етапі технології підготовки майбутніх учителів до навчання 

старшокласників ПНПД відповідно до результатів попередньої роботи та 

перспектив на майбутню діяльність); планування (визначати логіку і 

послідовність роботи на етапах технології); 

 конструктивні: уміння застосовувати інструментарій, підбирати 

найбільш ефективні форми, методи й засоби для роботи з майбутніми 
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соціальними педагогами в процесі набуття ними знань і вмінь щодо здійснення 

СПС обдарованих школярів; раціонально поєднувати на практиці різноманітні 

методи й засоби організації спільної зі студентами діяльності, що спрямовані 

на реалізацію поставлених цілей і завдань кожного з технологічних етапів; 

 дослідницькі: уміння висувати наукові припущення, використовувати 

різноманітні методи педагогічної діагностики для вивчення рівнів 

сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів;  

 організаторські: уміння визначати характер і особливості потреб, 

мотивів окремих студентів, підтримувати й формувати позитивне ставлення 

студентів до оволодіння професійними компетенціями, необхідними для 

здійснення СПС обдарованих школярів, використовуючи різні засоби 

активізації внутрішньої мотивації та зовнішнього стимулювання діяльності 

студентів у різних видах професійної підготовки; підтримувати і розвивати 

прагнення майбутнього соціального педагога до самопізнання, саморозвитку, 

самовдосконалення;  

 комунікативні: уміння встановлювати педагогічно доцільні 

взаємостосунки зі студентами, найбільш сприятливі до реалізації поставлених 

цілей і завдань підготовки майбутніх фахівців до певного виду соціально-

педагогічної діяльності; діагностувати комунікативні якості студентів і 

враховувати їх у процесі реалізації зазначеної технології; створювати в  

групі доброзичливу, сприятливу атмосферу, встановлювати доброзичливі 

стосунки між колегами і студентами в ситуаціях навчальної співпраці, 

діалогової і фасилітуючої взаємодії; 

 рефлексивні: уміння аналізувати результати підготовки студентів за 

розробленою технологією, оцінювати за цими результатами рівень 

сформованості знань і вмінь майбутніх соціальних педагогів; виявляти 

причини ускладнень, що виникли в процесі підготовки студентів до 

здійснення СПС обдарованих школярів, помилок і шляхів їх запобігання і 
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подолання; робити висновки за результатами аналізу і використовувати їх  

у плануванні подальшої діяльності з реалізації технології; 

 контрольно-корекційні: уміння здійснювати моніторинг процесу 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів; на 

основі самоаналізу своєчасно здійснювати необхідну корекцію навчально-

методичного забезпечення технології зазначеної підготовки. 

Реалізація розробленої технології підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів вимагає розроблення стратегій 

роботи зі студентами й відбір навчально-методичного інструментарію 

(форм, методів, засобів) здійснення відповідної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, що передбачається здійснити на організаційно-

підготовчому етапі запропонованої технології. Зазначимо, що під стратегією 

розуміємо комплекс цілеспрямованих мотиваційно-стимулювальних, 

планувальних, процесуальних і контрольно-оцінних дій, які використовуються 

для розв’язання поставлених завдань. 

Отже організаційно-підготовчий етап розробленої технології 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. 

Мотиваційно-почуттєвий етап підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів поглиблення професійно-навчальної 

мотивації студентів, розвиток їхньої емоційно-почуттєвої сфери й формування 

в них професійно-фасилітаційної позиції.  

На цьому етапі мають бути вирішені такі завдання:  

 забезпечити усвідомлення майбутніми соціальних педагогів власної 

соціальної ролі щодо розв’язання проблеми СПС обдарованих школярів, 

допомоги таким учням у їхній соціалізації; 

 збагачувати професійний інтерес студентів; 
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 стимулювати позитивно-активне ціннісне ставлення студентів до 

підготовки до здійснення СПС обдарованих школярів; 

 спонукати студентів до виявлення професійно-фасилітаційної позиції; 

 стимулювати студентів до професійного самовиховання. 

Як зазначалося в попередньому підрозділі, мотиваційна сфера 

особистості є рушійною силою будь-якої діяльності, спрямованої на 

становлення і розвиток професійоналізму майбутнього фахівця, у тому числі 

готовності майбутнього соціального педагога до СПС обдарованих школярів. 

Як доведено вченими-психологами [147, 172, 173, 193, 198, 243], що 

розвиток мотивацiйної сфери особистостi знаходить своє вираження не лише 

у збагаченнi мотивiв і цінностей, але й в установленні певної їх ієрархiї –  

у визначеннi головних життєвих і професiйних мотивів особистості. Зазначені 

мотиви надають сенс рiзним проявам активності студента, вони визначають 

спрямованість професійної діяльності фахівця в різних умовах.  

Як вже зазначалося в попередньому підрозділі, мотиваційна сфера 

особистості є рушійною силою активності студента в процесі його професійної 

підготовки. При цьому слід підкреслити, що розвиток мотиваційної сфери 

особистості знаходить своє вираження не лише у збагаченні мотивів і 

цінностей, але й в установленні певної їх ієрархії –  

у визначенні головних життєвих і професійних мотивів особистості. Такі 

мотиви надають сенс різним проявам активності майбутнього фахівця і різним 

видам професійної підготовки.  

Характерна особливість професійної мотивації полягає в її 

динамічності, яка зумовлюється динамікою потреб, що складають основу 

інтересу і знаходяться в постійному розвитку [147, 172, 173, 193, 198, 243]. 

Слід зазначити, що інтеграційний характер готовності майбутнього 

соціального педагога до СПС обдарованих школярів дає підстави наголосити 

про необхідність розглядати виділені нами мотиви студентів (див. П. 2.1.) у їх 

взаємозв’язку і взаємообумовленості.  
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Безкінечність процесу пізнання, розвиток особистості, вдосконалення 

соціальної і професійної практики зумовлюють безкінечність динаміки 

професійного інтересу: від слабкої зацікавленості до стійкої риси особистості. 

Свій суб’єктивний вираз динаміка інтересу до професії знаходить у розвитку 

мотиваційної структури, у розвитку цілей професійної діяльності, об’єктивно 

– у зростанні професійної майстерності [145]. 

Динамiзм професiйної мотивації виявляється так: на першому етапі її 

розвитку домінуючими виступають пізнавальні потреби. У міру того як 

майбутній фахівець пізнає суть професії, в нього розвивається потреба у 

предметнiй діяльності, тобто у структуру професiйної мотивації соціального 

педагога входить професiйний інтерес. У свою чергу, сполучення знань і 

практичного досвіду стає основою для розвитку професійної спрямованості 

майбутнього педагога [145, с. 20]. 

З огляду на вищезазначене, можна припустити, що в міру опанування 

компетенціями, необхідними для здійснення СПС школярів уявлення 

майбутніх соціальних педагогів про різні сторони зазначеного напряму 

професійної діяльності змінюються і, як наслідок, адекватність образу 

майбутньої професії (тобто образу-мети) має відбитися і на ціннісному 

ставленні до відповідної підготовки, на рівні сформованості мотиваційної 

сфери студентів. 

На підставі аналізу наукових праць учених (В. Гриньова [86], 

Є. Шиянов [347]) до цінностей підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до СПС обдарованих школярів належать: 

1) цінності, пов’язані із затвердженням у суспільстві, найближчому 

соціальному середовищі (суспільна значущість праці соціального педагога, 

престиж соціально-педагогічної діяльності фахівця соціальної сфери, 

визнання рідних, близьких, знайомих тощо); 

2) цінності, пов’язані із задоволенням потреб у спілкуванні з 

обдарованими учнями; 

3) цінності, пов’язані із самовдосконаленням (творчий і різноманітний 

характер праці соціального педагога під час здійснення СПС учнів, 
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можливість займатися улюбленою справою, постійно поповнювати свої 

знання тощо); 

4) цінності, пов’язані із самовираженням (романтичність і захоплення 

соціально-педагогічною діяльністю, відповідність соціально-педагогічної 

діяльності потребам й прагненням особистості педагога тощо). 

Саме на зазначені групи цінностей слід спрямовувати увагу, вирішуючи 

завдання мотиваційно-стимулювального етапу технології підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. 

У процесі дослідження дійшли висновку, що особливу увагу в процесі 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів 

слід приділяти емоційно-почуттєвій сфері особистості студента.  

Для формування позитивно-активого ставлення студентів до підготовки 

до СПС обдарованих школярів важливо, щоб майбутній соціальний педагог не 

просто оволодівав необхідними професійними компетенціями, а «пропускав» 

це крізь свої почуття. Так, якщо студентові пояснюють, як важливо бути 

добрим, чуйним і уважним до обдарованої дитини, він повинен усе це відчути 

в собі. Абстрактне поняття милосердя стає зрозумілим, доступним, коли 

студента запитують про те, як би він учинив у складній ситуації взаємодії з 

обдарованим учнем у реальному педагогічному процесі.  

За нашим переконанням, джерела гуманного ставлення майбутнього 

соціального педагога до тих, про кого йому слід буде піклуватися, 

починаються з уміння розуміти і врахувати емоційний стан іншої людини. 

Єдиний і необхідний шлях до такого розуміння – власні переживання, 

самовідчуття емоційних реакцій, їх узагальнення. Тому для ефективного 

здійснення СПС обдарованих школярів у майбутній професійній діяльності 

студент має надбати досить різноманітний досвід відчуття власних 

переживань – приємних і неприємних. При цьому важливо, аби відтворення 

переживань було яскравим і стійким. 
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Крім того, слід ураховувати, що емоцію безпосередньо і довільно 

викликати неможливо. Лише опосередковано, збуджуючи уявлення, складовою 

частиною яких є та чи інша емоція, можна спровокувати і її саму.  

Вважаємо, що вплив почуттів на формування особистості майбутнього 

соціального педагога, здатного до ефективного СПС обдарованих школярів 

полягає в тому, що замість байдужого ставлення до значущих явищ життя 

виникає адекватне емоційне ставлення; замість поверхових емоційних реакцій 

виявляється розвинена емоційна сприйнятливість; замість випадкових 

емоційних реакцій утворюється емоційно-вольова стійкість. 

Отже, емоції і  почуття відіграють важливу роль у формуванні  

активної соціально-професійної позиції майбутнього соціального педагога, в 

його професійному становленні. Тому в процесі реалізації мотиваційно-

стимулювального етапу розробленої технології слід акцентувати увагу  

на впливі на емоційно-почуттєву сферу особистості майбутнього  

соціального педагога.   

Важливим завданням етапу, який характеризується, є формування 

фасилітаційної позиції майбутнього соціального педагога, на важливості якої 

у контексті підготовки його до СПС обдарованих школярів було акцентовано 

увагу в попередньому підрозділі. 

Фасилітаційна позиція як система спрямованості особистості 

майбутнього соціального педагога, його мотивів, потреб і прагнень, 

переконань та установок зумовлюють певне ставлення студента до 

соціального оточення, до самого себе і визначають характер його дій та 

поведінки у процесі СПС учнів. 

Центральними елементами такої системи спрямованості є особистісні та 

професійні смисли, які розуміються як смислові установки, значущі мотиви, 

заради яких особистість діє. Такі установки виявляються як готовність людини 

діяти певним чином у різних проблемних ситуаціях, у тому числі й у ситуаціях 

морального вибору. Позицiя особистості як суб’єкта суспiльної поведінки й 

діяльності виступає складною системою її відносин, установок і мотивів, цiлей 
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і цінностей, які можуть бути як просоціального (морального), так і 

асоціального (аморального) змісту. Ієрархія таких складових, домінування 

просоціальних або ж асоціальних утворень визначає своєрідність і моральну 

спрямованість кожної конкретної особистості [244]. 

Доцільно в зазначеному контексті звернутися до настановчо-

позиційного підходу щодо визначення структури особистості, який 

запропонував В. Ядов [357]. З його точки зору, людина має складну  

систему різних диспозиційних утворень, які регулюють її поведінку й 

діяльність. Диспозиції (або позиції) є комплексом готовності свідомості й 

нервової системи людини діяти певним чином. Такі позиційні утворення 

виникають щоразу при зустрічі певної потреби з відповідною ситуацією  

її потенційного задоволення. 

У процесі реалізації зазначеного етапу студент визначає можливості 

індивідуального зростання в сфері розвитку готовності до здійснення СПС та 

вибудовує оптимальну для нього освітню стратегію її самовдосконалення. 

Зазначимо, що формування і розвиток мотиваційної і емоційно-

почуттєвої сфер особистості студента, його фасилітаційної позиції відбувається 

і на інших етапах технології. 

Мета мотиваційно-почуттєвого етапу може бути досягнута шляхом: по-

перше, розкриття майбутнім соціальним педагогам значення СПС 

обдарованих школярів і сформованості готовності до його здійснення;  

по-друге, пояснення студентам цілей підготовки до СПС обдарованих 

школярів, чіткої постановки конкретних завдань щодо їх реалізації;  

по-третє, розвитку професійного інтересу через розширення уявлень 

майбутніх соціальних педагогів щодо СПС як важливого складника соціально-

педагогічної діяльності; по-четверте, застосування системи стимулів для 

розвитку позитивної мотивації щодо підготовки майбутніх фахівців до 

соціально-педагогічної діяльності заного виду. 

Водночас, як слушно зазначає В. Лозова, пізнавальні потреби, позитивна 

мотивація діяльності не виникають самі по собі, їх треба цілеспрямовано 
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формувати, стимулюючи це формування зовнішніми умовами, обставинами 

[181]. Тому викладач повинен стимулювати дії студентів у процесі 

професійної підготовки (у нашому випадку мотивацію до підготовки до СПС 

обдарованих школярів). 

Під стимулюванням у педагогіці (від лат. stimulo – збуджую, заохочую) 

розуміють спонукання до активної діяльності, що ґрунтується на виробленні 

позитивних мотивів її здійснення [80, c. 320]. 

Дослідники з питань педагогічного стимулювання обґрунтовують 

значну кількість різноманітних стимулів, спрямованих на активізацію 

навчально-пізнавальної діяльності, як-от: 

– стимули довіри, інтересу, пріоритету, важливості, професії, 

відповідальності, труднощів (В. Вергасов [50]); 

– стимули, пов’язані зі змістом навчального матеріалу; з організацією й 

характером перебігу навчальної діяльності; зі стосунками між педагогом і 

студентом (Г. Щукіна [349]) та ін. 

Особливий інтерес для нашого дослідження викликає група методів 

стимулювання і мотивації, запропонована Ю. Бабанським: методи емоційного 

стимулювання та розвитку пррфесійно-пізнавального інтересу та методи 

стимулювання і мотивації обов’язку, відповідальності [17, 235]. Водночас 

учений зазначає, що всі методи навчання вiдiграють стимулювальну роль, 

кожний з них має не тiльки iнформаційний, але й мотиваційний вплив, у чому 

і виявляється стимулювально-мотиваційна функція будь-якого методу 

навчання. Тому для формування позитивних мотивів професійної підготовки 

студентів, як справедливо зазначає В. Дейниченко, слід використовувати весь 

арсенал методів його організації та здійснення [94, c. 242] . 

На підставі аналізу наукових праць [17; 181; 183, 241; 256; 268 та ін.] 

дійшли висновку, що педагогічне стимулювання сприяє формуванню активно-

позитивного ставлення студентів до професійної підготовки, у тому числі до 

СПС обдарованих школярів, ефективно впливає на підвищення пізнавальної 

активності майбутніх фахівців, інтересу, дозволяючи швидко й оперативно 
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виконувати запропоновані завдання, опановувати необхідними знаннями і 

вміннями, професійно-значущими якостями тощо. 

Головною метою когнітивно-світоглядного етапу є усвідомлення 

майбутніми соціальними педагогами значущості підготовки до СПС 

обдарованих школярів; оволодіння студентами необхідними знаннями для 

його здійснення; розвиток педагогічного мислення. 

Як слушно зазначають учені [86, 226, 306 та ін.] цінності, якими 

керується майбутній педагог у процесі професійної підготовки, пов’язані з 

його світоглядною позицією, з його особистісними пріоритетами. У нашому 

випадку він відображує визнання соціальним педагогом підготовки до СПС 

обдарованих школярів як цінності, життєвої необхідності, прийняття образів 

кращих педагогів як орієнтирів у житті та професії. 

Зміст формування соціально-педагогічного світогляду та соціально-

професійної спрямованості майбутніх соціальних педагогів становить система 

професійних поглядів, переконань, інтересів, ціннісних пріоритетів, що 

базується на загальнонаукових і соціально-педагогічних знаннях, здобутих 

студентом у процесі професійної підготовки та життєдіяльності. 

Слід підкреслити, що досліджуваний напрям професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів потребує не лише отримання студентами 

відповідної інформації та знань щодо здійснення СПС обдарованих школярів, 

а й інтелектуального розвитку  майбутніх фахівців, формування в них 

креативного педагогічного мислення. Отже, на третьому етапі розробленої 

технології передбачається не тільки опанування студентами певною 

сукупністю загальнопедагогічних і спеціальних знань, а й розвиток у 

майбутніх соціальних педагогів педагогічного мислення, яке характеризується 

гнучкістю, мобільністю, креативністю. 

В останні десятиріччя здійснено чимало досліджень, пов’язаних з 

проблемою формування педагогічного мислення. Зокрема, зроблено досить 

вдалі спроби розвитку в майбутніх педагогів творчого педагогічного мислення 
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(В. Загвязинський [124], Л. Петриченко [238], О. Попова [256], В. Сластьонін 

[290] та ін.).  

С. Єлканов розглядає виявлення педагогічного мислення на трьох 

рівнях. Перший, початковий рівень педагогічного мислення як своєрідне 

методологічне мислення, що орієнтується педагогічними переконаннями.  

На цьому рівні утворюється найважливіша педагогічна здібність – чутливість 

до педагогічних явищ, педагогічне почуття; виникають провідні педагогічні 

думки, без яких педагогічна діяльність (у нашому випадку здійснення 

соціальними педагогами СПС обдарованих школярів) утрачає 

цілеспрямованість і результативність. Другий рівень педагогічного мислення 

характеризується здібністю педагога матеріалізувати свої педагогічні ідеї у 

своєрідні технологічні конструкції. Третій рівень, рівень оперативного, 

креативного педагогічного мислення, передбачає вміння педагога 

пристосовувати загальні педагогічні закономірності до одиничних та 

приватних явищ [114]. 

Для формування професійного мислення у майбутніх соціальних 

педагогів необхідно, передусім, озброїти їх системою понять і знань, 

необхідних для виконання завдань майбутньої діяльності. Однак цей процес 

має бути особливим: простого запам’ятовування понять і знань замало,  

адже професійно-педагогічне мислення передбачає цілеспрямоване 

співвідношення наявних знань і сприйнятих на даний момент нових 

відомостей [124, 238, 256, 290]. 

Як слушно зазначає В. Лозова, рiвень професійного мислення особистостi, 

пов’язаний із якостями її розуму й залежить від його глибини (рiвень 

проникнення в суть явищ), широти (залучення знань із інших галузей), 

гнучкості (здатнiсть відмовитися від відомих зв’язків, створення нових), 

критичностi, доказовості (власне оцiнювання подій, фактів, глибоке 

обґрунтування своєї точки зору, об’єктивність), самостійності, логічності [181]. 

Звідси формування професійно-педагогічного креативного мислення 

майбутнього соціального педагога означає вдосконалення розумових якостей, 
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операцій і процесiв, видів і форм мислення вiдповідно до завдань  

та умов професiйної дiяльності на основі певних знань, наукових фактів  

за допомогою вiдповідної системи їх засвоєння та використання, що 

забезпечує високий рівень розумової активності майбутніх фахівців. Розумова 

активність характеризує особистість через здійснення нею процесів 

сприймання інформації, уваги, пам’яті, уяви тощо. 

Чуттєвою основою креативного мислення є сприйняття. Чим багатше 

сприйняття, чим воно більш розвинене, тим більш багате і розвинене 

мислення, бiльш сильний вплив його на якість діяльності. Розвиненi уявлення 

майбутнього фахівця щодо його професії забезпечують краще орiєнтування в 

завданнях дiяльності, прийняття нестандартних рiшень, спрямованих на 

досягнення мети. На основі уявлень і рiзноманітних знань функціонує уява, що 

є важливою якістю для здійснення соціальним педагогом СПС обдарованих 

школярів. Уява, представляючи педагогу в конкретно-образній формі той 

стан, якого вона прагне, стимулює розвиток вiдповідних інтересів, пiдтримує 

й посилює їх, сприяє закрiпленню, стiйкості. 

Враховуючи вищезазначені положення, реалізація мети когнітивно-

світоглядного етапу технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

СПС обдарованих школярів вимагає вирішення таких завдань:  

 збагачення змісту навчальних дисциплін теоретичними питаннями 

про суть, зміст, місце та значення підготовки до СПС обдарованих школярів; 

 використання на заняттях різноманітних форм, методів, засобів 

навчання, спрямованих на забезпечення формування компонентів готовності 

майбутніх фахівців до здійснення СПС; 

 залучення студентів у різні види діяльності (навчально-пізнавальну, 

позааудиторну виховну, науково-дослідну, волонтерську тощо); 

 розвиток креативного педагогічного мислення. 

Процесуально-досвідний етап розробленої технології  спрямований на 

опанування майбутніми соціальними педагогами вміннями та набуття досвіду 

здійснення СПС обдарованих школярів. 
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Досвід здійснення СПС студенти набувають під час соціально-

педагогічних практик, волонтерської діяльності, здійснення шефської роботи.  

Соціально-педагогічна практика в контексті нашого дослідження 

розглядається як важливий складник професійної підготовки майбутнього 

соціального педагога, як організаційна форма, що пов’язує його навчання з 

майбутньою самостійною професійною соціально-педагогічною діяльністю, 

забезпечуючи успішність підготовки студентів до професійної діяльності 

через поєднання теоретичної підготовки з практичною діяльністю. 

Аналіз наукової літератури [3, 183, 312] дає підстави для висновку про 

багатофункціональність педагогічної практики та виокремити як її провідні 

навчальну, виховну, розвивальну, діагностичну, адаптаційну функції, 

реалізація яких забезпечує результативність професійної підготовки 

майбутніх педагогів до педагогічної діяльності зазначеного виду (у нашому 

випадку – до здійснення СПС обдарованих школярів.  

У теоретичному обґрунтуванні процесуально-досвідного етапу 

технології враховували, що: 

– формування у студентів власного досвіду здійснення СПС 

обдарованих школярів під час соціально-педагогічних практик неможливе без 

постійного ознайомлення та вивчення новітніх методик її здійснення, що 

відбивається у специфіці кожного компоненту готовності до зазначеного виду 

соціально-педагогічної діяльності [94]; 

– СПС є одним із способів особистісно орієнтованої допомоги 

школярам у процесі їхньої соціалізації з урахуванням їхніх інтересів, 

суб’єктного досвіду на основі вільного вибору. Тому в процесі організації і 

здійснення СПС школярів соціальний педагог повинен уміти знайти розумний 

баланс між академічними і прагматичними знаннями, уміннями і навичками. 

Водночас слід зазначити, що серед науковців, педагогів-практиків досі немає 

єдиної точки зору щодо структурування змістового аспекту СПС, і тому 

кожний педагог має можливість обирати найбільш результативну для певної 

ситуації форму його здійснення.  
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Аналіз сучасних досліджень [29, 36, 205, 234, 249, 260, 280, 300] з 

підготовки майбутнього соціального педагога до здійснення СПС 

обдарованих школярів дає підстави для висновку, що на процесуально-

досвідному етапі технології зазначеної підготовки виявляються широкі 

можливості для оволодіння студентами важливими професійними вміннями.  

Особливої уваги потребує набуття студентами-практикантами досвіду 

надання педагогічної підтримки школярам у процесі їхньої соціалізації, 

організації фасилітуючої взаємодії.   

Рефлексивно-корегувальний етап розробленої технології передбачає 

здійснення корекції змісту, форм і методів відповідної підготовки  

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів на  

основі оцінки викладачами й самооцінки студентами результативності 

запровадженої технології. 

На виокремленому етапі вирішуються такі завдання:  

 корекція змісту, форм і методів підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів на основі оцінки й самооцінки 

результативності запровадженої технології;  

 поглиблення теоретичних знань і вдосконалення вмінь, вироблених на 

попередніх етапах;  

 діагностика й самодіагностика рівнів готовності до здійснення 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів; 

 пошук ефективних шляхів індивідуальної корекції відповідної 

професійної підготовки. 

Виділення в технології підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до СПС обдарованих школярів рефлексивно-корегувального етапу 

обґрунтовуємо тим, що дуже важливим аспектом формування професійної 

готовності майбутнього фахівця до будь-якого виду професійної діяльності  

є постійні аналіз, осмислення, експертиза власних дій та станів, тобто 

рефлексія діяльності. 
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Педагогічна рефлексія як аналіз власної діяльності допомагає 

майбутньому педагогу подивитися на свою працю з позицiї іншої людини, 

розвинути вiдповідне ставлення до неї тощо. У контексті нашого дослідження 

важливим є те, що педагогічна рефлексiя визначає ставлення особистості до 

самої себе як до суб’єкта професiйної діяльності, передбачення себе в різних 

педагогічних ситуаціях. Здатнiсть порівнювати, зіставляти власне бачення 

себе з оцінками iнших суб’єктів взаємодії допомагає майбутньому фахівцю 

усвідомити те, яким вiн є в дійсності, як сприймається й оцінюється іншими 

людьми. 

Проведення професійної рефлексії власної діяльності потребує від 

студента  розвиненої самосвідомості, що є «усвідомленням, оцінки людиною 

свого світогляду, цілей, інтересів і мотивів поведінки, цілісною оцінкою самої 

себе» [49, с. 1160]. 

Педагогічна самосвідомість дозволяє майбутньому соціальному педагогу 

усвідомлювати свої потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, мотиви професійної 

діяльності; оцінювати свої професійні можливості й співвідносити їх із 

значущими вимогами до соціально-педагогічної діяльності; формувати свою 

лінію поведінки, індивідуальний стиль діяльності та спілкування. 

Важливими складниками і показниками сформованості професійної 

самосвідомості майбутнього соціального педагога вважаємо такі: 

 самоспостереження – спостереження студента за своїм внутрішнім 

станом, переживаннями, поведінкою, діяльністю (це − безоцінна фіксація 

фактів, що накопичуються з актів самосприймання та самопочуття); 

 самопізнання – складний процес визначення майбутнім педагогом 

своїх можливостей, здібностей, рівня розвитку необхідних професійних 

якостей та реалізації творчого потенціалу в процесі професійної підготовки; 

 самоаналіз – розумовий розподіл студентом своїх станів, 

особливостей, дій, вчинків на окремі складники й встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між цими складниками та всередині них; 
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 самооцінка – критичне ставлення майбутнього вчителя до власної 

діяльності, дій, здібностей, почуттів і визначення нею рівня власної значущості, 

своїх можливостей, місця серед інших людей та їх ставлення до себе.  

Здатність майбутнього соціального педагога до самооцінки, 

самопізнання, самоспостереження, самоаналізу професійної діяльності 

відіграють велику роль у готовності майбутнього соціального педагога до 

СПС обдарованих школярів.   

Етап технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів, що розглядається, спрямований на те, щоб самопізнання 

дало студентам можливість виявити свої здібності, порівняти себе з «ідеалом» і 

провести самоаналіз. Самоаналіз тією або іншою мірою здійснюється в різних 

видах повсякденної діяльності людей, а також у їх роздумах про себе. 

Аналізуються не тільки внутрішні переживання, які передають дії або вчинки, 

але й результати діяльності, власні діяльність і поведінка. Лише самоаналіз 

засвідчує те, наскільки самооцінка й самопізнання стимулює до 

самовдосконалення. Але більш глибокий і ефективний самоаналіз можливий 

після того, як особистість починає порівнювати роздуми про себе, оцінки своїх 

дій і якостей, які мають при цьому вияв. Саме самопорівняння допомагає 

студенту подолати суперечності між уявленнями про сформованість у себе 

професійно важливих умінь і особистісних якостей та наявними вміннями й 

якостями, що і розвиває потребу у самовдосконаленні. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Результатом підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів є відповідна готовність, яку визначено 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. 



96 

У структурі готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів виокремлено мотиваційний, теоретичний, практичний 

і особистісний компоненти, які є взаємозалежними й перебувають у  

тісному взаємозв’язку. 

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 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. 

Основні матеріали розділу відображено в таких наукових публікаціях 

автора: [30, 31,158, 358–364]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ТЕХНОЛОГІЇ  

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  

ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  

ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ 

 

3.1. Загальні питання організації і проведення експерименту 

 

Для перевірки гіпотези дослідження було проведено педагогічний 

експеримент на базі Харківського національного педагогічного університету 

ім. Г.С. Сковороди, Харківської гуманітарно-педагогічна академія, Харківської 

державної академії культури, Херсонського державного університету. 

Експериментальна робота здійснювалась у три етапи: констатувальний, 

формувальний, контрольний. Зазначимо, що експеримент проходив у 

природних умовах, не порушуючи логіки та перебігу освітнього процесу.  

Проведенню експериментальної роботи передувало пілотажне 

дослідження, завданнями якого були: 

 вивчити стан підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів у освітньому процесі сучасних ВНЗ, визначити 

позитивні сторони і недоліки такої підготовки; 

 з’ясувати ставлення викладачів до досліджуваної проблеми, виявити 

рівень професійної компетентності викладачів до підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів (Додаток Г1); 

 вивчити можливості освітнього процесу щодо формування 

готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів; 

 з’ясувати труднощі, які відчувають соціальні пеагоги в роботі з 

обдарованими школярами. 

Пілотажним дослідженням було охоплено 116 студентів, 7 викладачів 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди та 
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75 учителів, працівників психологічної служби ЗНЗ, психологічних  

служб м. Харкова.  

Проведене пілотажне дослідження дало можливість дійти таких висновків: 

 рівень знань, вмінь і можливостей системної роботи працівників 

психологічних служб ЗНЗ м.Харкова є недостатнім для здійснення ефективного 

СПС обдарованих школярів; 

 рівень знань студентів, пов’язаних  із СПС обдарованих школярів є 

досить низьким; знання є поверховими, безсистемними; 

 у навчальному плані підготовки майбутніх соціальних педагогів 

відсутні спеціальні фахові дисципліни підготовки до СПС обдарованих 

школярів, що зумовлює несформованість компетентності щодо  

досліджуваної проблеми; 

 майбутні соціальні педагоги показали низький рівень особистісно-

професійних цінностей, що мають мотиваційне значення у прагненні до 

підготовки до СПС обдарованих школярів; 

 значна кількість студентів демонструвала нерозвиненість об’єктивного 

підходу до аналізу власної поведінки й діяльності, тобто несформованість 

умінь рефлексивно-оцінної діяльності; 

 для значної кількості студентів (67 %) зафіксовано недостатній рівень 

сформованості особистісних якостей, які необхідні для СПС обдарованих 

школярів, зокрема: гуманістична спрямованість, толерантність, тактовність, 

доброзичливість, комунікативність тощо; досить низький рівень 

сформованості вмінь саморегуляції, нерозвиненість рефлексивних умінь; 

 показники рівня емпатії у студентів є невисокими, що свідчить  

про спрямованість емоцій та переживань майбутніх соціальних педагогів 

навколо свого «Я», та викликає необхідність розвитку у студентів старших 

курсів вмінь співчувати, бути відвертими й проявляти терпляче ставлення  

до емоцій та почуттів оточуючих, без чого СПС школярів, тим паче 

обдарованих, є неможливим; 
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 мабутні фахівці відчувають труднощі у спілкуванні з обдарованими 

учнями; у студентів виникають різоманітні психолого-педагогічні бар’єри у 

взаємодії з таким контингентом школярів; 

 відсутня системна підготовка майбутніх соціальних педагогів до 

супроводу обдарованих школярів. 

Аналіз отриманих результатів під час пілотажного дослідження (додаток 

Г2) дав можливість переконатися в необхідності цілеспрямованої підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, що 

передбачає, у свою чергу, розробку і впровадження спеціальної технології, 

спрямованої на 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 

В екпериментальному дослідженні було задіяно 175 студентів. 

Констатувальний етап експерименту передбачав вирішення таких 

завдань: 

 з’ясувати вхідний рівень сформованості у студентів готовності до 

СПС обдарованих школярів; 

 за отриманими результатами створити експериментальні і 

контрольну групи студентів; 

У процесі пілотажного дослідження та педагогічного експерименту 

застосовувалися такі методи дослідження: 

1. Метод педагогічного спостереження за: 

 процесами, що відбуваються в академічних студентських групах із 

метою виявлення професійного інтересу до оволодіння студентами теорією та 

методикою соціально-педагогічної роботи; 
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 поведінкою студентів експериментальних груп як у процесі навчання 

(під час створення складних ситуацій), так і в повсякденному житті; 

 за студентами під час соціально-педагогічних практик із метою 

визначення прагнення студентів до роботи з обдарованими школярами, а також 

визначення ускладнень майбутніх фахівців із зазначеним контингентом 

школярів.  

2. Бесіди зі студентами з метою виявлення у них ставлення до себе, до 

професії, до роботи з обдарованим школярами. Під час бесід уточнювались 

питання, які виникали в ході дослідження, і які давали можливість скорегувати 

окремі питання. 

3. Анкетування (закритий та відкритий варіанти) для діагностування 

рівня сформованості окремих компонентів готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів. 

4. Самозвіти досліджуваних про свою поведінку під час 

відпрацювання практичних питань у різних видах професійної підготовки. 

5. Соціометрична методика (з’ясовували зміни у статусі студентів, які 

відбувалися внаслідок реалізації розробленої технології. Крім того, за 

допомогою цього методу отримували додаткову інформацію для визначення 

рівня рефлексії майбутніх фахівців. 

6. Психолого-педагогічний діагностичний інструментарій для 

дослідження рівнів сформованості мотиваційного, теоретичного, практичного та 

особистісного компонентів готовності студентів до соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів: методика визначення спрямованості 

особистості «на себе», «на справу», «на взаємодію» (В. Смекайл, М. Кучер), 

методика «Мотиваційна структура особистості» (В. Мільман), методика 

«Визначення потреби у досягненнях» (Ю. Орлов), методика «Ціннісні 

орієнтації», методика «Діагностика доброзичливості»  

(за шкалою Кемпбела), методика «Визначення здатності особистості до 

емпатії» (І. Юсупов), методика діагностики комунікативної толерантності 

(В. Бойко), тест для визначення рівня доброзичливості за шкалою 
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(Д. Кемпбел); методика оцінки морального розвитку особистості (І. Мащенко, 

Н. Протько, В. Ростовцев); методика «Ціннісні орієнтації особистості» 

(Ш. Шварц), тест дослідження потреби студентів у досягненні (Ю. Орлов); 

тест на визначення здатності до емпатії (І. Юсупов); тест вербальної 

креативності (С. Меднік) (Додатки В2–В13). 

7. Непараметричні методи математичної статистики з використанням 

критерію ² (ксі-квадрат) для порівняння розподілу об’єктів двох вибірок за 

рівнями визначених показників ефективності організації контролю навчальної 

діяльності студентів експериментальних і контрольних груп [194, с. 96]. Вибір 

цього критерію зумовлений тим, що він дає можливість не розглядати 

статистичний розподіл, що аналізується, як функцію і не передбачає 

попереднього обчислення параметрів розподілу, тому його застосування до 

визначених нами показників дозволяє з достатнім ступенем вірогідності 

доходити висновків щодо результатів експериментального дослідження [82, 

212]. Докладно цей метод подано в п. 3.3. 

Аналіз результатів експериментальної роботи передбачалося здійснювати 

за кретиріально-рівневим підходом.   

Для з’ясування ефективності розробленої нами технології, що 

передбачало встановлення об’єктивних змін у стані сформованості готовності 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів під час її 

упровадження в процес професійної підготовки студентів, було уточнено 

сукупність відповідних критеріїв і показників. 

Аналіз наукової психодіагностичної літератури [42, 271] та власний 

педагогічний досвід дав можливість розробити систему критеріїв та показників 

для визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів  

до СПС обдарованих школярів, що знаходиться в Додатку В1. 

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); 
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 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, не прагнуть 

до самовдосконалення; несформованість фасилітаційної позиції); 

 рівень сформованості емоційно-почуттєвої сфери: 

 високий (студент відгукується на зовнішні впливи, адекватно 

виявляючи емоції, використовує експресивні канали, ідентифікує й 

диференціює їх вияв в інших, уміє контролювати вияв негативних або 

професійно недоцільних емоційних реакцій, постійно виявляє розвинені 

емпатійні і перцептивні якості); 

 середній (студент уміє виявляти та розпізнавати емоційні стани, 

проте виділяє не всі експресивні канали їх прояву, переважно адекватно 

відгукується на впливи подій, явищ, об’єктів довкілля; відмічається 

ситуативність саморегуляції виявів емоційних реакцій; не завжди виявляє 

емпатійні і перцептивні якості); 

 низький (студент не вміє адекватно емоційно відгукуватися на 

впливи навколишнього світу, неадекватно виявляє емоції, використовуючи 

експресивні канали, не ідентифікує і не диференціює їх вияв в інших, не здатен 

контролювати вияв негативних або несхвалюваних емоційних реакцій; майже 

не виявляє емпатійні і перцептивні якості); 

 характер вияву професійно-особистісних якостей (гуманізм, чесність, 

гідність, відповідальність, толерантність, тактовність, доброзичливість, 

комунікабельність тощо): 

 стійкий;  

 ситуативний  

 майже не виявляють. 
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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). 

Процесуально-діяльнісний критерій (рівень сформованості вмінь, 

необхідними для успішного здійснення СПС обдарованих школярів): 

– інтелектуально-логічні;  

– діагностико-прогностичні; 

– організаторсько-координаційні; 

– конструктивно-комунікативні; 

– рефлексивно-корекційні. 

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). 

 самооцінка студентів щодо сформованості в них відповідної 

професійної готовності: 

– адекватна; 

– завищена; 

– занижена. 

Із урахуванням вищезазначеного нами розроблено змістову 

характеристику рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних 
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педагогів до СПС обдарованих школярів. Під рівнем сформованості 

зазначеної готовності студентів ми розуміємо ступінь її розвитку, що 

характеризується кількісно-якісними надбаннями, взаємодією основних ознак, 

що є стійкими та типовими для досліджуваного особистісного утворення. 

Відтак, критеріально-структурний аналіз суті готовності майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів та пошукова робота 

сприяли визначенню шкали вхідних рівнів її сформованості, а саме високого, 

середнього та низького.  

До високого рівня сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів відносимо студентів, для яких 

властиві цілеспрямованість, глибоке усвідомлення необхідності оволодіння 

теорією і практикою соціально-педагогічної роботи взагалі та СПС 

обдарованих школярів зокрема, прагнення до самовдосконалення своїх знань 

і вмінь здійснення СПС. Студенти чітко усвідомлюють власну соціальну роль 

у підготовці обдарованих учнів до життя, необхідність цілеспрямованої 

підготовки до СПС обдарованих школярів. Знання, необхідні для успішного 

здійснення СПС обдарованих школярів повні, глибокі та дієві. Студенти 

оволоділи повною мірою всіма групами вмінь, необхідними для СПС 

обдарованих учнів. Такі студенти мають розвинені емоційно-почуттєву сферу 

та професійно значущі якості (гуманістична спрямованість, чесність, гідність, 

відповідальність, толерантність, тактовність, доброзичливість, 

комунікабельність тощо), що проявляються в різних видах професійної 

підготовки (навчальній, виховній, громадській, науково-дослідній, під час 

педагогічних практик тощо) та виявляють їх на творчому рівні, упевнено 

демонструють фасилітаційну позицію, постійно прагнуть до рефлексії своєї 

діяльності, мають адекватну самооцінку.   

Для студентів із середнім рівнем сформованості готовності майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів властиві: 

цілеспрямованість, досить глибоке усвідомлення необхідності оволодіння 

теорією і практикою соціально-педагогічної роботи взагалі та СПС 
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обдарованих школярів зокрема, прагнення до самовдосконалення своїх знань 

і вмінь здійснення СПС, проте професійний інтерес виявляється ситуативно, 

позитивне ставлення до підготовки до СПС обдарованих учнів та прагнення 

до самовдосконалення не знаходить прояву в реалізованій активності, вимагає 

зовнішнього педагогічного впливу. Студенти не досить чітко усвідомлюють 

власну соціальну роль у підготовці обдарованих учнів до життя, необхідність 

цілеспрямованої підготовки до СПС обдарованих школярів. Знання, необхідні 

для успішного здійснення СПС обдарованих школярів досить повні та дієві, 

але не завжди відрізняються системністю і глибиною. Студенти оволоділи 

більшістю вмінь, необхідними для СПС обдарованих учнів, мають досить 

розвинену  емоційно-почуттєву сферу та професійно значущі якості, що 

проявляються в різних видах професійної підготовки, але не завжди виявляють 

емпатійні і перцептивні якості. Фасилітаційну позицію студенти 

демонструють ситуативно. Не завжди здійснюють рефлексію своєї діяльності, 

мають не досить адекватну («нестабільну») самооцінку.   

Низький рівень сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів характеризується низьким рівнем 

професійно-педагогічної мотивації і низьким рівнем ціннісного ставлення до 

соціально-педагогічної діяльності. Пізнавальні та професійні інтереси 

здебільшого мають короткочасний і ситуативний характер. Студенти 

виявляють пасивність, у них немає бажання оволодівати своєю професією в 

цілому й методикою СПС обдарованих школярів зокрема, вони віддають 

перевагу налагодженим видам діяльності. Такі студенти не прагнуть бути 

активними, у них недостатньо розвинена емоційно-почуттєва сфера.  

У студентів спостерігається брак необхідних для здійснення СПС обдарованих 

школярів знань, ці знання мають безсистемний характер. Більшість умінь, 

необхідних для здійснення СПС обдарованих школярів, не сформовані. Не 

виявляють фасилітаційну позицію. Професійно значущі особистісні якості не 

розвинені, самооцінка неадекватна.  
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За методикою визначення спрямованості особистості «на себе»,  

«на справу», «на спілкування» [366] виявлено, що у студентів переважає 

спрямованість «на справу», тобто вони зорієнтовані на спільну діяльність, на 

соціальне схвалення (73% осіб), найбільше задоволення отримують від 

розуміння того, що робота зроблена добре 56% осіб, 37% – від того, що їх 

оточують друзі. Студенти відмітили, що кращим педагогом є той, хто:  

а) виявляє цікавість до учнів і до кожного має індивідуальний підхід –  

(25% осіб); б) викликає інтерес до предмета так, що учні із задоволенням 

поглиблюють свої знання з предмета – (38%); в) створює у колективі таку 

атмосферу, що ніхто не боїться висловлювати свою думку; 75% студентів 

вважають, що найгірше, коли педагог не приховує, що деякі учні йому 

несимпатичні, насміхається й жартує над ними. 31% студентів найбільших 

успіхів досягають тоді, коли працюють з людьми, які їм симпатичні;  

50% – коли робота є для них цікавою; 19% – коли їхні зусилля 

винагороджуються, коли ніхто не боїться висловити свою думку (37%) успіхів 

досягають тоді, 63% студентів найбільше цінують здоровий практичний розум 

й кмітливість. 31% студентів відмітили, що їм приємно, коли вони працюють 

над важливою для всіх справою, 81% зазначили, що людина повинна прагнути 

до того, щоб виконати своє завдання.  

Аналізуючи результати відповідей студентів, ми дійшли висновку, що 

більшість майбутніх фахівців зорієнтовані на успішне виконання своєї 

діяльності. Характерним є те, що майбутні соціальні педагоги прагнуть 

досягати успіху, набувати досвіду, працюють продуктивно, коли робота 

викликає у них інтерес, усвідомлюють значущість своєчасного виконання 

завдань. Проте, у майже третини опитаних переважає спрямованість на себе, 

що відводить їх від справи, вступу у взаємодію. 

Студентам були поставлені додаткові запитання. На одне із них  

«Чого Ви очікуєте від своєї майбутньої професії?» майбутні соціальні 

педагоги на перше місце винесли професійний розвиток, вміння допомагати 

іншим, на друге місце – самореалізацію (знайти себе, вміти вирішувати 
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проблеми), самоствердження, самовдосконалення в усіх сферах життя, 

визнання, соціальний стан у суспільстві, повагу, кар’єрне зростання. 

На основі аналізу відповідей студентів слід зазначити, що їм властиве 

прагнення удосконалювати власний потенціал. Не байдужі студенти й до 

проблем обдарованих школярів, виявляють інтерес до взаємодії з ними,  проте 

значна кількість студентів недостатньо усвідомлюють необхідність 

спеціальної підготовки до СПС обдарованих школярів. У цілому майбутні 

соціальні педагоги бажають рухатися вперед, розвиватися, оволодівати 

новими вміннями, розвивати моральні й особистісні якості.  

Як свідчить аналіз анкетування (Додаток В1) у майбутніх соціальних 

педагогів на початку педагогічного експерименту переважає ситуативний 

характер інтересу до взаємодії з обдарованими школярами. Причиною цього 

слугувала відсутність інформації з цього напряму роботи, низький рівень за 

показниками толерантності студентів, що виражалася у позитивних відповідях 

студентів на такі твердження, наприклад: «Мене звичайно виводить з 

рівноваги некмітливий співрозмовник», «Мене дратують аматори 

поговорити», «Мені неприємні самовпевнені люди», «Мені важко бути в 

злагоді з людьми, у яких поганий характер», «Я уникаю підтримувати 

стосунки з дивакуватими людьми», «Мене дратує, якщо партнер робить щось 

по своєму, не так, як мені того хочеться». Стійкому інтересу до організації 

супроводу обдарованих школярів заважала і невпевненість студентів у 

власних силах, неготовність до вирішення проблемних ситуацій у шкільному 

середовищі, завищені, неконкретні очікування від майбутньої професії. 

Нерідко бажання допомогти обдарованим школярам під час виникнення у них 

проблем у спілкуванні з товаришами зводилося лише до бесід з ними. Такий 

стан справи, звичайно, заважає виробленню чіткої моделі СПС обдарованих 

школярів, активної позиції студентів – майбутніх соціальних педагогів щодо 

вирішення проблем розвитку, саморозвитку й соціалізації обдарованих 

школярів. 
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Під час проведення тренінгу «Практичні аспекти підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи з обдарованими дітьми» студентам було 

запропоновано скласти список вмінь та якостей соціального педагога, який 

працює з обдарованими школярами. На думку студентів, соціальний педагог, 

який працює з обдарованими школярами, має бути: тактовним, ввічливим, 

талановитим, розуміти проблеми дітей, вміти вирішувати їх, вміти 

організовувати діяльність з різними службами, які допомагають обдарованим 

школярам підтримувати та розвивати їхні здібності, працювати з педагогами 

й батьками. Отже, студенти відзначають важливість розвитку вмінь та 

особистісних якостей соціальних педагогів, які організовують супровід 

обдарованих школярів, що підтверджує наявність у студентів інтересу до 

цього напряму діяльності. 

Якість засвоєння студентами знань про проблеми обдарованих школярів, 

організацію їх соціально-педагогічного супроводу на початку експерименту 

була низькою, переважав репродуктивний характер засвоєння студентами 

знань студентів про обдарованість, специфіку роботи соціального педагога у 

спеціалізованому закладі для обдарованих школярів. Студенти відчували 

труднощі під час визначення функцій соціального педагога, який працює з 

обдарованими школярами, плутали їх з функціями практичного психолога. 

Студентами відзначено, що соціальний педагог може впливати на 

труднощі обдарованих школярів, такі як: постійні конфлікти у класі, 

суперечки з вчителями, байдуже ставлення до вимог вчителів. 50% студентів 

не надали характеристику проблем обдарованих школярів, які виховують  

в сім’ях групи «соціального ризику», а 60% не охарактеризували  

специфіку роботи соціального педагога у спеціалізованому закладі для 

обдарованих школярів. 

У процесі констатувального етапу педагогічного експерименту  

нами досліджувалися інтелектуально-логічні, діагностико-прогностичні, 

організаторсько-координаційні, конструктивно-комунікативні, рефлексивно-

корекційні вміння, спостерігалася перевага репродуктивної діяльності, низької 
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активності у студентів, тобто  значна кількість студентів (76 %) не володіли 

зазначеними вміннями на творчому рівні. Так, студенти виявляли 

безініціативність, виконували завдання на репродуктивному рівні. Складність 

викликали й такі завдання, як: значення активності та творчого потенціалу 

соціального педагога у процесі залучення учнів до проектної діяльності, роль 

соціального педагога у прогнозуванні ефективної соціалізації обдарованих 

школярів, визначення умов ефективності організації супроводу обдарованих 

школярів.  

Під час вивчення діагностико-прогностичних умінь студентів 

застосовувався розроблений нами діагностичний матеріал для тренера-

супервізора. За допомогою цього матеріалу було визначено, наскільки 

студенти вміють визначати проблеми обдарованих школярів, застосовувати 

методи для вивчення особливостей їхньої соціалізації та методики 

діагностування їхніх труднощів, які частково представлено у роботах [119, 

286, 300, 344, 210, 237, 229, 221]. Так, у 25% студентів продіагностовано 

відсутність вміння чітко визначати проблему, аналізувати її та досліджувати, 

незнання основних методик діагностування проблем адаптації особистості.  

У 34% виявлено середні показники сформованості діагностико-прогностичних 

вмінь: здатність до визначення проблем обдарованих школярів, наявність 

труднощів у проектуванні системи заходів щодо їхнього вирішення. Високі 

показники виявлено у 30% студентів, які продемонстрували вміння 

аналізувати проблеми обдарованих школярів, діагностувати їх. Отже, 

формування діагностико-прогностичних вмінь у майбутніх соціальних 

педагогів є важливим завданням у процесі їхньої фахової підготовки. 

Окрім цього, нами досліджувалися комунікативні та організаторські 

вміння студентів. Високий рівень конструктивно-комунікативних вмінь 

продіагностовано у 56 % студентів, в яких виявлено стійке бажання до 

взаємодії з людьми, спілкування, проте в більшості з опитаних студентів 

(85 %) виявлені психолого-педагогічні бар’єри у спілкуванні з обдарованими 

людьми, з іншими девіаціями. У 44 % студентів зафіксовано прагнення до 

контактів з людьми, але потенціал здібностей не є стійким.  
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Організаторсько-координаційні вміння є дуже необхідними для 

здійснення майбутніми соціальними педагогами СПС обдарованих школярів. 

На констатувальному підетапі виявлено, що в цілому у студентів добре 

розвинені ці вміння, хоча помічено відсутність системності у їх розвитку. 

Студенти не завжди звертають увагу на розвиток цих вмінь, іноді не 

замислюються над важливістю їх використання у своїй подальшій діяльності. 

Високий рівень виявлено у 36% студентів, які виявляють ініціативу, бажання 

допомогти, здатність до прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

ініціативність, любов до організації ігор, заходів. На середньому рівні ці 

вміння розвинені у 64% студентів, які не беруть на себе роль лідера, 

організатора, виявляють нестійке бажання організовувати заходи. Слід 

відмітити те, що нами не отримані низькі показники комунікативних та 

організаторських вмінь.  

Високий (творчий) рівень оволодіння професійною діяльністю виявлено 

у 25% студентів, які виявили готовність до постійного самовдосконалення, 

пошуку нових прийомів роботи з обдарованими школярами, інтерес до 

організації їхнього супроводу. Середній (реконструктивний) рівень 

відстежено у 37% студентів, які продемонстрували володіння основами 

професійної діяльності, вміння до вирішення стандартних проблем, 

адаптивний рівень оволодіння професійною діяльністю. Низький 

(репродуктивний) рівень – у 38% студентів, у яких помічено відсутність умінь 

щодо оволодіння методами підтримки, організації СПС, репродуктивний 

рівень оволодіння професійною діяльністю, незадоволеність результатами 

своєї роботи. 

Також було виявлено, що у студентів недостатньо сформовані 

особистісно-професійні якості, які необхідні їм для організації СПС 

обдарованих школярів, а саме: низькі показники толерантності, 

доброзичливості, виявлення нетерплячого ставлення до людей, які мислять 

нестандартно, висувають власні ідеї, які відрізняються від поглядів студентів. 

Проте, слід відмітити, що показники ціннісних орієнтацій особистості 
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виявилися такими: 13% студентів спрямовані на суспільну діяльність,  

38% – на розвиток моральних якостей, 33% – на розвиток вольових якостей. 

Отже, студенти мають намір розвивати свої моральні й вольові якості, що 

позитивно відіб’ється на їхній подальшій професійній діяльності з 

обдарованими школярами. Лише 17% студентів мають високі показники 

толерантності, 56% – складне проявлення терплячого ставлення до оточуючих. 

8% студентів продемонстрували високі показники емпатії, 14% – низькі 

показники. Отримані результати свідчать про те, що в цілому студенти вміють 

співчувати іншим, проте не відрізняються особливою чутливістю. Враховуючи 

результати, можна зробити висновок, що студентам складно прогнозувати 

розвиток стосунків між людьми, а, отже, це заважає повноцінно сприймати 

людину, бачити її проблеми. 

Отже, результати, отримані під час констатувального етапу, дозволили 

виявити вхідні рівні сформованості професійних якостей студентів, їхніх 

ціннісних орієнтацій, рівня емпатії та доброзичливості, уточнити рівень 

сформованості готовності майбутніх фахівців до СПС обдарованих школярів, 

підтвердили актуальність дослідження рівня сформованості показників 

готовності студентів до роботи з обдарованими школярами, а також стали 

основою для розробки методичної бази для розробки технології підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів.  

Висновки, які ми можемо зробити з наведених досліджень на 

констатувальному етапі експерименту, підтверджують необхідність 

упровадження комплексу засобів, що мають забезпечити ефективність 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих  

школярів, розвиток особистісних якостей, набуття інтелектуально- 

логічними, діагностико-прогностичними, організаторсько-координаційними, 

конструктивно-комунікативними, рефлексивно-корекційними вміннями, 

формування фасилітаційної позиції. 

За результатами проведеної діагностики згідно з програмою 

експерименту було створено три експериментальні групи. Групу Е1  
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(42 особи) склали студенти, для яких було зафіксовано переважно позитивно-

активне ставлення до підготовки до СПС обдарованих школярів, але вони  

не виявляли чіткої фасилітаційної позиції й яким бракувало морально-

гуманістичних якостей. Студенти групи Е2 (45 осіб) характеризувались 

позитивно-пасивним ставленням щодо підготовки до СПС обдарованих 

школярів, не мали чіткої фасилітаційної позиції. Третю групу Е3 (48 осіб) 

склали студенти, які індиферентно ставилися до зазначеної підготовки, не 

були налаштовані на роботу в школі. Особливості цих груп ураховувалися в 

процесі формувального етапу експерименту, метою якого було перевірка 

ефективності теоретично обґрунтованої технології підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. Контрольну групу 

склали 40 студентів факультетів експериментальних ВНЗ, які готують 

майбутніх соціальних педагогів. 

Реалізація поетапної технології підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 

вимагала розробки науково-методичного забезпечення, яке має виконувати 

функції інформаційної та навчально-методичної підтримки у формуванні 

готовності студентів до СПС обдарованих школярів.  

Аналіз, узагальнення та інтерпретація одержаних результатів, 

отриманих на формувальному етапі експерименту, здійснювався на 

контрольному етапі експериментальної роботи, головною метою якого було 

виявлення впливу розробленої технології на формування досліджуваного 

феномену в умовах варіативного педагогічного експерименту. 

 

3.2. Реалізація технології підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 

 

На формувальному етапі експерименту перевірялась ефективність 

використання розробленої поетапної технології підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів.  
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Для кожного з етапів визначались мета і завдання, обирались форми і 

методи реалізації, що відбито на схемі реалізації розробленої технології  

(рис. 3.1). 

Організаційно-підготовчий етап розробленої технології передбачав 

підготовку викладачів до здійснення процесу професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, що вимагало 

вирішення низки завдань, як-от:  

– забезпечення позитивної мотивації викладачів здійснення 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення СПС обдарованих 

школярів;  

– поглиблення професійної компетентності викладачів щодо 

формування у майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих  

школярів (озброєння їх знаннями, уміннями та навичками, необхідними для 

підготовки студентів до СПС обдарованих школярів) на основі надання 

методичної допомоги; 

– підвищення професійного інтересу викладачів до проблеми СПС як 

важливого напряму соціально-педагогічної роботи соціальних педагогів; 

– удосконалення володіння викладачами сучасними інформаційними 

технологіями,  уміннями використовувати мережу  Internet для своєчасного  

набуття нової інформації, необхідної для вирішення професійних завдань.  

Завдання формування у викладачів позитивних мотивів і цінностей 

професійної діяльності, усвідомлення соціально-педагогічної значущості 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС, у тому числі обдарованих 

школярів, вирішували шляхом: 

– організації широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи; 

– проведення комплексу науково-методологічних навчально-методичних 

заходів; 

– заохочування викладачів до здійснення власних науково-методичних 

пошуків у сфері досліджуваної проблеми. 
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Рис. 3.1. Технологія підготовки майбутніх соціальних педагогів  

до СПС обдарованих школярів   



115 

Інформаційно-роз’яснювальну роботу проводили на науково-

методичних семінарах на кафедрах, на засіданнях Інституту кураторів. 

Важливим виявилося залучення до такої роботи працівників бібліотек, 

лаборантів кафедр, які надавали інформацію про нові надходження до 

бібліотеки, представляли вибірку статей з періодичних видань з проблеми 

нашого дослідження. Водночас викладачів ознайомлювали з результатами 

проведеного в університеті моніторингу якості підготовки студентів до  

СПС школярів. Викладачам надавали роз’яснення щодо змін, які плануються 

впровадити в освітній процес відповідно до програми експерименту.  

Слід зазначити, що викладачі і куратори груп із розумінням і зацікавленістю 

поставилися до поданих пропозицій.  

Значну увагу на етапі, який розглядається, приділили інформаційному 

забезпеченню діяльності професорсько-викладацького складу з підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. Аналіз 

інформації не тільки давав можливість чітко планувати роботу, перевіряти і 

регулювати ефективність різних методів педагогічного впливу на студентів, 

але й сприяв творчому професійному саморозвитку викладачів. 

Інформаційно-методична робота з викладачами передбачала 

ознайомлення з результатами проведеного моніторингу процесу підготовки 

студентів до здійснення СПС обдарованих школярів, що потребувало: 

– створення банку даних щодо: а) нових педагогічних ідей з вирішення 

досліджуваної проблеми; ефективних формі методів упровадження 

розробленої технології; б) новітніх методик здійснення СПС обдарованих 

школярів у різних типах навчально-виховних закладів; 

– розробки та заповнення індивідуальних карток спостереження за 

динамікою рівнів готовності студентів експериментальних і контрольної груп 

до підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів. 

Важливим завданням організаційно-підготовчого етапу було поглиблення 

професійної компетентності викладачів щодо формування у майбутніх 

соціальних педагогів готовності до здійснення СПС обдарованих школярів 
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(озброєння їх знаннями, уміннями та навичками, необхідними для 

забезпечення підготовки студентів до соціально-педагогічної діяльності 

означеного виду; надання методичної допомоги викладачам у процесі 

професійного зростання). Вирішення вказаного завдання здійснювали в  

таких напрямах: 

1. Розробка та проведення на кафедрах із фахових дисциплін 

експериментальних факультетів низки засідань у межах науково-методичного 

семінару «Основи підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

обдарованими школярами» (8 годин), на якому обговорювались 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 і навчально-методичною літературою, 

навчально-методичними матеріалами з даної проблеми. 

Розроблений науково-методичний семінар передбачав розгляд  

таких питань: 

– роль і місце підготовки студентів до роботи з обдарованими 

школярами у процесі професійного становлення і розвитку майбутніх 

соціальних педагогів; 

– суть і зміст підготовки студентів до здійснення СПС обдарованих 

школярів; 

– концептуальні підходи до підготовки студентів до здійснення СПС 

обдарованих школярів; 

– технологія підготовки студентів до здійснення СПС обдарованих 

школярів; 

– критерії оцінки рівня сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до здійснення СПС обдарованих школярів; 

– форми і методи підготовки студентів до здійснення СПС обдарованих 

школярів. 
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На науково-методичних семінарах визначали стратегічні і тактичні 

завдання кожного з етапів технології, зміст, форми і методи її реалізації. 

Тривалість програми експерименту, яка було заплановано на весь термін 

навчання студентів (5 років) вимагала уточнення завдань експерименту, 

постійної корекції розробленої технології щодо змісту та способів  

її реалізації.  

На науково-методичних семінарах викладачам надавали  відомості про 

знання і вміння, які є необхідними для підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів у освітньому процесі педагогічного 

ВНЗ, визначення напрямів роботи зі студентами та виявлення тих заходів,  

які викладачі запроваджуватимуть для підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів. 

Надання викладачам необхідної інформації щодо запропонованої 

програми експерименту, ознайомлення з особливостями реалізації 

розробленої технології сприяло успішності її реалізації в практиці роботи 

базових університетів. Викладачі і куратори груп у більшості випадків із 

розумінням поставилися до експериментальної роботи, із зацікавленістю 

брали участь у обговоренні її результатів, виробленні пропозицій щодо 

корекції роботи зі студентами у відповідному напрямі.  

Заняття під час науково-методичних семінарів проводили у формі 

ділових ігор, де учасники гри розподілялися на підгрупи, у яких викладачі 

виступають в різних ролях. Так, під час ділової гри-інтерв’ю викладачі брали 

на себе ролі журналістів та респондентів. Ігровий елемент заходу дав 

можливість створити доброзичливу атмосферу спілкування, посилити мотивацію 

викладачів. Також запроваджували різноманітні психолого-педагогічні 

тренінги. 

2. Засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлення викладачами 

значущості у набутті знань щодо соціально-педагогічної роботи з 

обдарованими учнями також систематично забезпечували під час засідань 

Інституту кураторів, на заняттях у «Школі молодого куратора», яка плідно 
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працює з різних напрямів професійної підготовки студентів; а також у процесі 

дискусій, ділових ігор, «мозкових атак», «мозкових штурмів», тренінгів, що 

проводилися за допомогою координаційно-методичного центру. 

Слід відмітити, що заняття з викладачами університету щодо підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів проводилися 

кожного тижня за планом загальноуніверситетського проекту «Вищий 

педагогічний навчальний заклад нового покоління».  

3. Із метою подолання індивідуальних ускладнень й недоліків викладачів 

була активізована робота завідувачів кафедр, організовано відвідування 

кафедр інших вищих навчальних закладів, зустрічі з фахівцями психологічних 

і педагогічних кафедр та кафедр соціальної педагогіки ВНЗ, які брали участь 

в експериментальній роботі, котрі надавали викладачам індивідуальні 

консультації інструктивного характеру.  

На факультетах також була організована та працювала «Служба 

методичної допомоги», завданням якої було підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічного колективу шляхом надання консультацій, 

методичних порад, психолого-педагогічної допомоги.  

Ефективності роботи «Служби методичної допомоги» сприяла робота 

координаторів-консультантів із числа викладачів кафедри соціальної 

педагогіки, кафедр психолого-педагогічного спрямування, до функцій яких 

входила допомога у: здійсненні взаємодії суб’єктів педагогічного процесу 

(керівники навчальних підрозділів, викладачі-експериментатори, студенти); 

організації науково-методичних семінарів для викладачів, кураторів, 

керівників гуртків; залученні викладачів до відвідування кафедр, які займаються 

професійною підготовкою майбутніх соціальних педагогів; проведення 

індивідуальних консультацій інструктивного характеру з учасниками 

експерименту в разі виявлення ускладнень, проблем у діяльності викладачів із 

реалізації зазначеної розробленої технології; виявленні досягнень, творчого 

потенціалу та можливостей викладачів-експериментаторів у здійсненні 

досліджуваного нами напряму підготовки майбутніх соціальних педагогів. 
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4. Для інформаційної допомоги викладачів було створено 

інформативно-методичний куточок, у якому розміщували навчально-

методичні матеріали щодо підготовки студентів до здійснення СПС 

обдарованих школярів. Зазначимо, що інформативно-методичний куточок, 

який функціонував на базі «Служби методичної допомоги», «працював» 

протягом усього експерименту з перевірки розробленої технології. 

5. Як доведено вченими [86, 181, 226, 235, 256 та ін.], ефективності 

будь-якої діяльності сприяє її стимулювання, тобто застосування продуманої 

системи заохочень. Тому, під час реалізації організаційно-підготовчого етапу 

(а в подальшому інших етапів розробленої технології) приділяли питанням 

стимулювання учасників експериментальної роботи. 

У процесі пілотажного дослідження було виявлено, що педагогічна 

діяльність стимулюється зазвичай стандартними адміністративними 

заходами: винесення подяки, нагородження грамотою. Така ситуація, тобто 

відсутність дійових заходів для створення у викладачів та студентів мотивації 

до запровадження нововведень, за даними бесід з викладачами, була однією з 

причин небажання активно займатися цілеспрямованою діяльністю 

досліджуваного нами напряму. 

Для стимулювання викладачів у процесі експериментальної роботи 

поряд з традиційними (винесення їм подяки, нагородження грамотами, 

виділення «методичного дня») було вжито таких нових видів заохочення: 

виявлення та підтримка ініціативних педагогів; відображення здобутих 

результатів дослідження у формі науково-методичних праць; висвітлення 

досвіду кращих представників професорсько-викладацького складу на 

сторінках університетської газети «Учитель»; створення можливостей для 

прояву лідерських якостей, самостійності, ініціативності у викладачів, 

кураторів, керівників гуртків. 

Також ефективний стимулювальний вплив на професорсько-

викладацький склад мали такі заходи, як-от: 

– «Ярмарок педагогічних ідей», конкурси «Найкраще портфоліо 

викладача ВНЗ»;  
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– педагогічні читання, педагогічні консиліуми, науково-практичні 

конференції, методичні фестивалі, педагогічні дискусії, зустрічі за «круглим 

столом», брифінги, під час яких викладачі виступали із звітами про результати 

експерименту, відбувалась популяризація авторських інновацій викладачів у 

межах проблеми дослідження; 

– відвідування і участь у «Майстер-класах» тощо.  

Результати проведення заходів оприлюднювались повідомленням в 

університетській газеті, або на факультетських стендах з фото-презентацією.  

Слід підкреслити, що рiзні види заохочення стимулювали викладачiв до 

активної участі в експериментальній роботі: вони надавали допомогу  

в отриманнi необхiдної монiторингової інформації, вносили змiни в 

проведення занять відповідно до програми експерименту, генерували новi ідеї 

щодо вдосконалення підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

здійснення СПС обдарованих школярів тощо.   

У процесі експериментальної роботи постійно стимулювали самоосвітню 

діяльність викладачів щодо вдосконалення самостійно набутих знань з 

підготовки студентів до роботи з обдарованими школярами: цілеспрямована 

робота з психологічною, педагогічною і методичною літературою; аналіз і 

усвідомлення досвіду колег (цілеспрямоване спостереження, фасилітуюче 

спілкування); самоаналіз власної діяльності тощо.  

Ефективність реалізації розробленої технології значною мірою 

залежить від правильно побудованих на основі індивідуального підходу 

діагностики, планування, продуманого вибору форм і методів реалізації 

освітнього процесу. Це вимагало на організаційно-підготовчому етапі 

технології розробки необхідних навчально-методичних матеріалів, 

відповідних рекомендацій для суб’єктів педагогічного процесу (керівників 

навчальних підрозділів, викладачів, студентів) для проведення 

експериментальної роботи, які обговорювалися на засіданнях кафедр  

та науково-методичних семінарах.  
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Навчально-методичні матеріали та необхідні рекомендації для 

учасників експерименту з упровадження розробленої технології було 

оформлено як комплект інструкційних матеріалів, який містив: 

 навчально-методичні посiбники, витяги з нормативних документiв; 

тренiнгові, контрольні, корекцiйні завдання; 

 диски з електронними посiбниками, слайд-лекціями, завданнями, 

бланками, таблицями для виконання й оформлення студентами навчальних 

завдань з підготовки їх до СПС обдарованих школярів, фіксації отриманих 

результатів тощо; 

 відеодиски із записами занять фахівців (соціальних педагогів, 

учителів, психологів), на яких здійснювався СПС; 

 коментарi, поради методистів, педагогів-практиків, психологiв, 

науковцiв щодо зазначеної проблеми; 

Водночас для успішності процесу професійної підготовки майбутнього 

до здійснення СПС забезпечували сприятливі психолого-педагогічні умови 

для вільного самовизначення та самоутвердження кожного студента, 

реалізації ним своїх потреб, нахилів, здібностей і можливостей.  

Для удосконалення інформаційної компетентності викладачів були 

організовані за допомогою кафедр інформатики та інформаційних технологій 

заняття (10 годин), на яких викладачі поглиблювали інформаційну 

компетентність у таких напрямах: застосовування педагогічних програмних 

засобів (ППЗ); робота в мережі Internet; оволодіння новими інформаційно-

комунікативними технологіями (ІКТ).  

На заняттях розглядалися такі питання, як: застосування ІКТ в  

освіті; інформатика та ІКТ в ЗОШ; роль і можливості мультимедійних 

технологій та ППЗ в організації соціально-педагогічної роботи, у тому  

числі здійсненні СПС. У разі необхідності спеціалістами цих кафедр 

надавались індивідуальні консультації викладачам щодо методики організації 

і проведення слайд-лекцій, мультимедійних презентацій,  
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роботи з мультимедійною дошкою, електронними довідковими системами 

(довідники, словники, енциклопедії) тощо.  

Отже, проведена робота на організаційно-підготовчому етапі технології 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів 

дала можливість педагогам усвідомити значущість такої підготовки студентів; 

відновити, систематизувати й актуалізувати науково-методичні знання з 

педагогіки, соціальної педагогіки та психології; оволодіти теоретичними і 

практичними основами досліджуваної нами проблеми та необхідним 

навчально-методичним інструментарієм реалізації запропонованої технології; 

підвищити свою професійно-інформаційну компетентність, а також розробити 

особистісно орієнтовані стратегії роботи зі студентами й здійснити відбір 

навчально-методичного інструментарію (форм, методів, засобів) забезпечення 

відповідної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів.  

Головною метою мотиваційно-почуттєвого етапу розробленої 

технології визначено поглиблення професійної спрямованості студентів на 

підготовку до СПС обдарованих школярів. 

Реалізація зазначеної мети мотиваційно-почуттєвого передбачало 

вирішення таких завдань: 

1) стимулювання професійно-особистісних мотивів, настанов, цінностей, 

переконань, умінь  та інших характерних властивостей кожного студента, 

з’ясування закономірних зв’язків між цими характеристиками та результатами 

його професійної підготовки; 

2) розвиток у студентів усвідомленого ставлення до формування 

індивідуальної системи мотивації до підготовки до СПС обдарованих школярів; 

3) пропагування доброзичливих взаємовідносин між викладачами і 

студентами як зразок фасилітуючого спілкування; 

4) стимулювання розвитку в майбутніх фахівців потреби у професійній 

підготовці до СПС обдарованих школярів; забезпечення відповідності 

організації та змісту професійної підготовки індивідуальним інтересам і 

прагненням кожного студента; 
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5) створення ситуацій успіху як стимулювального засобу професійної 

підготовки студентів; 

Уже на І курсі студенти під час лекції «Педагогічна професія і сучасність» 

(курс «Основи педагогічної майстерності») отримали цільову установку на 

оволодіння педагогічною професією в цілому й підготовку до СПС 

обдарованих школярів зокрема, на усвідомлення соціальної ролі соціального 

педагога в соціалізації різних категорій школярів, у тому числі обдарованих 

учнів.  

Формуванню позитивної мотивації щодо формування готовності у 

майбутніх соціальних педагогів до здійснення СПС обдарованих школярів 

сприяло проведення широкої роз’яснювально-пропагандистської роботи з 

майбутніми фахівцями. До такої роботи були залучені викладачі, куратори 

академічних груп, бібліотекарі, які проводили роз’яснювальну роботу на своїх 

ланках роботи – під час лекційних і семінарських занять, на кураторських 

годинах, заняттях гуртків, клубів тощо. 

Для усвідомлення студентами необхідності спеціальної підготовки до 

роботи з обдарованими школярами на заняттях обговорювалися такі 

дискусійні питання, як : «Чи потрібні соціальному педагогу знання і вміння 

щодо роботи з обдарованими учнями?», «Чи має виконувати соціальний 

педагог функції вихователя?», «Якщо не я, то хто має допомогти обдарованим 

школярам в їхній соціалізації?» тощо. Обговорення таких питань сприяло 

усвідомленню майбутніми соціальними педагогами актуальності проблеми 

навчання, розвитку і соціалізації обдарованих школярів, зростанню 

професійного інтересу до соціально-педагогічної роботи в цілому і здійснення 

СПС зокрема, розумінню складності і значущості обраної професії.  

На другому курсі під час навчальних занять з педагогіки та фахових 

дисциплін запроваджували бесіди-роздуми («Роль соціального педагога в 

роботі з обдарованими учнями», «Створення сприятливого освітнього 

середовища для соціалізації обдарованого школяра», «Моя майбутня 

професійна діяльність»). Слід зазначити, що студенти груп Е2 і Е3 
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потребували додаткової роботи щодо усвідомлення студентами ролі 

соціального педагога в шкільному середовищі, переконання їх у 

необхідності спеціальної підготовки до СПС учнів. Для цього проводили 

додаткові індивідуальні бесіди, консультації. 

Для розвитку професійного інтересу та розширення уявлень майбутніми 

соціальними педагогами щодо роботи з обдарованих школярів викладачами 

кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи, кафедри соціальної 

педагогіки та кураторами академічних груп було організовано відвідування 

студентами різних соціальних інститутів освіти й виховання, які часто 

стикаються з проблемою СПС учнів, у тому числі обдарованих (центрів 

соціального захисту дітей, центрів психологічної допомоги, дитячих будинків, 

шкіл-інтернатів для обдарованих учнів). Також у процесі експерименту було 

організовано відвідування соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

екскурсії в школу «Обдарованість», Палац дитячої творчості,  де студенти 

ознайомлювалися з досвідом організації СПС. 

Для вирішення завдань етапу, який розглядається на кураторські години, 

на навчальні заняття запрошували  досвідчених соціальних працівників, 

учителів із ЗНЗ та шкіл-інтернатів для обдарованих учнів, які актуалізували 

досліджувану проблему шляхом надання інформації щодо проблем навчання, 

виховання й соціалізації обдарованих школярів у сучасних умовах. Педагоги, 

які працюють з обдарованою учнівською молоддю, ділилися з сучасними 

методиками роботи з обдарованими учнями, брали участь в обговоренні 

шляхів підвищення ефективності роботи з обдарованими школярами, форм і 

методів забезпечення їхньої соціалізації.  

Вирішення зазначених завдань вимагало використання в 

експериментальній роботі різноманітних активних методів і прийомів 

(мозкового штурму, різнопланових ділових ігор, тренінгів тощо), створення 

проблемних педагогічних ситуацій, що дало змогу студентам усвідомити 

суперечність між бажаним та реальним станом сформованості в себе 

готовності до здійснення СПС. 
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Слід підкреслити, що одним з найефективніших стимулювальних 

методів щодо впливу на мотиваційну та емоційно-почуттєву сфери виявився 

метод ділової гри. Цей метод широко застосовували на семінарсько-

практичних заняттях і під час організації позааудиторної навчальної й 

виховної роботи. Зазначимо, що ділові ігри запроваджували  як на 

мотиваційно-почуттєвому етапі, так і на інших етапах розробленої технології. 

Це було зумовлено тим, що ділові ігри як дидактичний інтерактивний метод 

набули поширення в сучасній педагогічній практиці ВНЗ у зв’язку із 

завданнями вдосконалення управління, прийняття планових і виробничих 

рішень, підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.  

Дидактичні ділові ігри дають можливість привнести в навчання 

предметний і соціальний контексти майбутньої професійної діяльності 

соціального педагога. Такі ігри сприяють поглибленню розуміння соціального 

змісту професійної діяльності соціального педагога, дають можливість 

змоделювати систему взаємин між учасниками педагогічного процесу.  

У контексті нашого дослідження важливо, що ділові ігри об’єднують в 

собі як емоційні (ситуація успіху, цікавість викладення матеріалу, моменти 

змагань), так і проблемно-пошукові (постановка в ситуацію вибору, 

самоаналіз, нестандартність пропонованих в грі завдань, поступове 

підвищення їх важкості) стимули для навчання студентів.  

Під час проведення ділових ігор дотримувалися таких вимог [226]: 

 цілісність імітації професійної сфери (гра повинна мати загальний 

сюжет або тему, які визначаються типом професійної діяльності і завданням, 

що постають перед учасниками гри); 

 спрямованість на самоорганізацію; 

 організація спільних їх дій і рефлексії; 

 забезпечення проблемного характеру ділової гри, оскільки 

формування способів дій найбільш ефективно відбувається в процесі 

розв’язання проблемних ситуацій.  
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У процесі експериментальної роботи нами було доведено, що 

застосування ділових ігор сприятимуть формуванню всіх компонентів 

готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення СПС обдарованих 

школярів. 

Також важливе місце на заняттях на всіх етапах запровадження 

розробленої технології відводилося запровадженню тренінгів професійної 

спрямованості, які орієнтували студентів на розвиток професійної 

компетентності і формування готовності до виконання професійних дій. 

Формуючи психологічну професійну готовність, такі тренінги дозволяли 

формувати мотиви, цінності, установки, особистісні якості, необхідні для  

здійснення соціальними педагогами СПС обдарованих школярів. 

На мотиваційно-почуттєвому етапі реалізації технології було 

запроваджено такі тренінги, як: «Як досягти успіху в професійній підготовці 

до соціально-педагогічної роботи обдарованих школярів?», «Як подолати 

психологічні бар’єри у спілкуванні з обдарованими школярами?» тощо. 

У позааудиторній виховній діяльності використали в межах академічних 

груп такі форми виховної роботи, як педагогічні інформації, дискусії, диспути. 

Такі форми роботи зарекомендували себе як дуже ефективні.  

Із метою впливу на емоційно-почуттєву сферу майбутніх соціальних 

педагогів на заняттях використовували метод ситуацій, пов’язаних з 

соціально-педагогічною роботою з обдарованими учнями у поєднанні з 

методом драматизації.  

Для формування фасилітаційної позиції в майбутніх соціальних 

педагогів застосовували 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 і емпатія в діяльності 

соціального педагога»).  

Також для впливу на мотиваційну й емоційно-почуттєву сферу студентів 

(особливо широко це застосовували в групі Е3) створювали ситуації успіху. 
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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, надавали допомогу в складанні 

індивідуальних програм самовдосконалення за визначеним напрямом, 

психологічні тренінги «Пізнай себе».  

Слід зауважити, що для розвитку позитивної мотивації студентів 

ефективним було використання методів імітаційної технології навчання 

(ІмТН) [197, с. 109–115], мета якої полягає у формуванні у майбутніх фахівців 

ціннісних орієнтацій, відносин, культури спілкування, мислення, методів 

діяльності (планування, прогноз, аналіз, рефлексія), певних вольових зусиль 

шляхом застосування в процесі професійної підготовки відносин та умов 

реального життя. 

Зазначимо, що в процесі експериментальної роботи було враховано, що 

формуванню стійкого інтересу у студентів до роботи з обдарованими 

школярами можуть заважати різні обставини: невпевненість студентів у тому, 

що це дійсно їм потрібно; незнання особливостей взаємодії соціального 

педагога з обдарованими школярами, незацікавленість у власному 

професійному зростанні, розширення меж свого впливу; поверхові, 

несистемні уявлення про роботу соціального педагога з різними групами 

учнів. У процесі експерименту намагалися нівелювати вказані негативні 

прояви за допомогою різноманітних корекційних засобів. 

Для досягнення мети когнітивно-світоглядного етапу було включено 

питання щодо організації СПС до змісту психолого-педагогічних («Загальна 
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педагогіка», «Основи педагогічної майстерності», «Загальна психологія», 

«Вікова психологія») і фахових дисципліни («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»), що відображено в таблиці 3.1, а 

також було розроблено спецкурси «Організація роботи соціального педагога з 

обдарованими школярами» (на студентів ІV курсу) та «Організація соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів» (для студентів V курсу). 

Таблиця 3.1 

Зміст навчальних дисциплін, що забезпечують підготовку майбутніх  

соціальних педагогів до організації супроводу обдарованих школярів 
 

Курс Дисципліни підготовки Теми занять Термін 

1 2 3 4 

І «Соціальна педагогіка»  Лекція 17–18: «Девіантна 

поведінка дітей та молоді як 

форма соціальної дезадаптації»  

2 

семестр 

Семінарське заняття №23 

«Соціально-педагогічна 

робота з людьми з девіантною 

поведінкою» 

Семінарське заняття №28 

«Соціально-педагогічна 

діяльність у школі» 

«Теоретико-

методологічні основи 

соціально-педагогічної 

діяльності»  

Лекція №10 «Положення про 

соціального педагога школи» 

2 

семестр 

Семінарське заняття №6 

«Особливості соціально-

педагогічної діяльності у 

школі» 

Семінарське заняття №7 

«Методи дослідження в 

діяльності соціального 

педагога у школі» 

Продовження таблиці 3.1 

1 2 3 4 
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II «Менеджмент соціально-

педагогічної діяльності» 

в рамках теми  

№11 «Управління в 

соціально-педагогічній 

діяльності» 

3 

семестр 

III «Технології соціально-

педагогічної роботи»  

Лекція №14 «Специфіка 

соціально-педагогічної 

роботи з обдарованими дітьми 

та молоддю» 

5, 6 

семестр 

IV Спецкурс «Організація 

роботи соціального 

педагога з обдарованими 

школярами» 

Тренінг «Практичні 

аспекти підготовки 

соціального педагога до 

роботи з обдарованими 

дітьми» 

6 лекцій, 5 семінарських та  

6 практичних занять  

(див. додаток Д1) 

 

8 практичних занять  

(див. додаток Д2) 

7, 8 

семестр 

V Спецкурс «Організація 

соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих 

школярів» 

4 лекційних, 5 семінарських 

занять (див. додаток Д3) 

1 

семестр 

5 курс 

 

Розглянемо експериментальну роботу на когнітивно-світоглядному 

етапі у вищезазначеному напрямі.  

Засвоєння знань про особливості роботи з обдарованими учнями 

здійснювалася нами під час вивчення студентами першого курсу дисциплін 

«Соціальна педагогіка» (лекція 17–18: «Девіантна поведінка дітей та молоді як 

форма соціальної дезадаптації» розкрито та доповнено питання про позитивну 

девіацію, розкрито питання про діяльність соціального педагога з 

обдарованими дітьми у ЗНЗ, доповнено питання про функціональні обов’язки 

та зміст діяльності соціального педагога з обдарованими дітьми, розкрито 

питання про застосування специфічних методів роботи соціального педагога з 

обдарованими школярами та їхнього супроводу). На семінарських заняттях 

№23 «Соціально-педагогічна робота з людьми з девіантною поведінкою», №28 

«Соціально-педагогічна діяльність у школі» з вище зазначеної дисципліни 

детально розглянуто питання: основні напрями роботи соціального педагога з 

обдарованими дітьми у школі, зміст, методи та форми роботи з обдарованими 

дітьми.  
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Інформаційна підтримка процесу підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів передбачала підбір інформації про: 

обдарованих школярів; особливості їхньої соціалізації; труднощі їхньої 

поведінки; критерії успішної соціалізації; сутність соціально-педагогічного 

супроводу; модель організації супроводу обдарованих школярів; 

використання принципів, прийомів, методів, форм навчально-виховного 

процесу у загальноосвітній школі, спрямованих на засвоєння й закріплення 

студентами необхідної інформації про СПС обдарованих школярів. 

Запропоноване інформаційне забезпечення дало можливість студентам 

розширити свої знання про обдарованість, обдарованих школярів, не тільки 

оцінити свої реальні можливості у роботі з обдарованими школярами, але й 

розвивати їх, підвищити рівень усвідомлення необхідності взаємодії з 

обдарованими школярами у майбутній професійній діяльності.  

У межах курсу «Теоретико-методологічні основи соціально-

педагогічної діяльності» на лекційному занятті №10 «Положення про 

соціального педагога школи» студентів ознайомили з методикою  

соціально-педагогічної діяльності з батьками обдарованих школярів,  

а на семінарських заняттях № 6 – «Особливості соціально-педагогічної 

діяльності в школі» та №7 – «Методи дослідження в діяльності соціального 

педагога» було відпрацьовано теоретичний матеріал щодо вирішення 

проблеми обдарованих школярів із застосуванням комплексу методів науково-

педагогічного дослідження. 

На другому курсі під час вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент 

соціально-педагогічної діяльності» в межах теми № 11 «Управління в 

соціально-педагогічній діяльності» студентам було подано й розкрито питання 

«Модель управлінської діяльності соціального педагога ЗНЗ з обдарованими 

школярами». На третьому курсі під час вивчення дисципліни «Технології 

соціально-педагогічної роботи» під час опрацювання модуля № 4 «Технологія 

організації соціально-педагогічної роботи з різними групами клієнтів», теми 

№14 «Специфіка соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та 
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молоддю» майбутнім соціальним педагогам було представлено обґрунтування 

моделі СПС обдарованих школярів, розкрито суть соціального захисту й 

підтримки такої категорії учнів. Процес формування готовності майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів є тривалим, складним і 

цілісним процесом. Він відбувається у логічній послідовності – включення 

загальних питань стосовно організації соціально-педагогічного супроводу до 

змісту дисципліни «Соціально-педагогічна діяльність в інтернатних 

закладах»; у циклі професійної та практичної підготовки, «Технології 

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

«Менеджмент соціально-педагогічної роботи», що передбачає формування 

розуміння необхідності організації СПС обдарованих школярів. На нашу 

думку, сформованість готовності майбутнього соціального педагога до 

здійснення СПС залежить від того, наскільки глибоко він пізнав і розкрив 

потенційні можливості в процесі оволодіння основами зазначеного виду 

професійної діяльності.  

Майбутній соціальний педагог, організовуючи супровід обдарованих 

школярів, надає змогу іншим учасникам навчально-виховного процесу 

(психологу, вчителям, батькам, громадськості) брати участь в організації 

супроводу. Завдяки формуванню у студентів – майбутніх соціальних педагогів 

стійкого інтересу до роботи з обдарованими школярами зростає їхня потреба 

у професійному розвитку та самовдосконаленні, а, отже, і набутті нових знань.  

Під час доповнення змісту лекцій та семінарських занять 

вищезазначених дисциплін для студентів перших – третіх курсів нами 

розроблено та апробовано методичне забезпечення, що доповнює навчально-

методичні комплекси та забезпечує формування у майбутніх соціальних 

педагогів спрямованості на роботу з обдарованими дітьми у різних 

соціокультурних осередках. У подальшому на цьому питанні зупинимося 

більш докладно. 

Спецкурси «Організація роботи соціального педагога з обдарованими 

школярами» (на студентів ІV курсу) та «Організація соціально-педагогічного 
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супроводу обдарованих школярів» (для студентів V курсу) було розроблено  

і впроваджено в процес професійної підготовки студентів із метою 

поглиблення знань майбутніх соціальних педагогів із основ організації роботи 

з обдарованими школярами, опанування студентами вміннями застосовувати 

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

розвитку їхніх професійно-особистісних якостей, необхідних для здійснення 

СПС. 

Метою спецкурсу «Організація роботи соціального педагога з 

обдарованими школярами» визначено формування у студентів знання з основ 

організації роботи соціального педагога з обдарованими школярами, озброїти 

студентів уміннями застосовувати на практиці методики та технологію роботи 

з обдарованими школярами, а також розвинути їхні професійні (володіння на 

високому рівні професійною діяльністю у напрямі роботи з обдарованими 

школярами, здатність до професійного зростання, збагачення власного 

досвіду) та особистісні (доброзичливість, емпатія, відвертість, конкретність, 

толерантність) якості, що забезпечить ефективність підготовки спеціалістів до 

роботи з обдарованими школярами [159].  

Спецкурс забезпечує засвоєння студентами – майбутніми соціальними 

педагогами знань: 

– з історії дослідження проблеми обдарованості; 

– концептуальних основ роботи соціального педагога з обдарованими 

школярами; 

– соціально-педагогічних аспектів проблеми обдарованості; 

– особливостей та проблем соціалізації обдарованих школярів; 

– організації роботи соціального педагога з обдарованими школярами та 

їхнім оточенням за допомогою відповідних методик і технологій. 

На основі засвоєння вищенаведеної системи знань відбувається на 

наступному етапі реалізації технології  формування у студентів умінь і 

навичок, зокрема: 
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– аналізувати проблеми учнів та прогнозувати подальшу діяльність 

щодо їх вирішення; 

– проявляти толерантне ставлення до обдарованих школярів та їхнього 

оточення; здійснювати педагогічну фасилітацію; 

– володіти комунікативними навичками з метою організації ефективної 

взаємодії з обдарованими школярами та їхнім оточенням; 

– проявляти вміння нестандартного вирішення проблемних ситуацій; 

– мобілізувати власну діяльність з обдарованими школярами з метою 

подолання проблем їхньої соціалізації;  

– організувати діяльність та зусилля мікросередовища щодо вирішення 

проблем соціалізації обдарованих школярів. 

Упровадження розробленого авторського спецкурсу сприяло розвитку у 

студентів – майбутніх соціальних педагогів:  

– особистісних якостей (доброзичливість, емпатія, відвертість, 

конкретність, толерантність);  

– професійних якостей (володіння на високому рівні професійною 

діяльністю у напрямі роботи з обдарованими школярами, здатність  

до професійного зростання, збагачення власного досвіду в роботі з 

обдарованими школярами); 

– емоційно-ціннісного ставлення до власної професійної діяльності 

(сформованість емоційної сфери, позитивний настрій, урівноваженість); 

– мотивації до роботи з обдарованими школярами (готовність до 

роботи з обдарованими учнями, інтерес до виконання діяльності у цьому 

напрямі, наявність бажання допомагати дітям розвивати себе, вчителям та 

батькам – знаходити нові підходи до роботи з обдарованими школярами). 

У зазначеному спецкурсі використовувалися знання та вміння з таких 

дисциплін, як: вікова психологія, педагогіка, соціальна педагогіка, 

конфліктологія, девіантологія, робота соціального педагога у закладах  

освіти, технології соціально-педагогічної діяльності. 
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Методичні матеріали спецкурсу «Організація роботи соціального 

педагога з обдарованими школярами» [159] (Тематичний план спецкурсу 

наведено у Додатку Д1) та тренінгу «Практичні аспекти підготовки 

соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми» [365] (Тематичний 

план тренінгу наведено Додатку Д2).  

Подальше збагачення інформаційного забезпечення підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів відбувалося  

в межах освоєння ними на V курсі спецкурсу «Організація соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів» [366], що розкриває 

особливості діяльності соціального педагога з обдарованими школярами, 

ознайомлює студентів з методами діагностики проблем обдарованих школярів 

та умов їхнього мікросередовища, а також методиками та технологіями 

здійснення соціальним педагогом СПС обдарованих школярів та їхнім 

оточенням.  

Мета зазначеного спецкурсу – формування у студентів знання з  

основ організації СПС  обдарованих школярів, озброїти їх вміннями 

застосовувати на практиці методики та технологію роботи з обдарованими 

школярами, а також розвиток їхніх професійних (володіння на високому рівні 

професійною діяльністю у напрямі роботи з обдарованими школярами, 

здатність до професійного зростання, збагачення власного досвіду)  

та особистісних (доброзичливість, емпатія, відвертість, конкретність, 

толерантність) якостей, що забезпечить ефективність підготовки спеціалістів 

до вищезазначено напряму професійної діяльності. Опанування спецкурсу 

сприяло засвоєнню студентами – майбутніми соціальними педагогами знань з: 

історії дослідження проблеми обдарованості; концептуальних основ у роботі 

соціального педагога з обдарованими школярами; соціально-педагогічних 

аспектів проблеми обдарованості; особливостей та проблем соціалізації 

обдарованих школярів; організації роботи соціального педагога  

з обдарованими школярами та їхнім оточенням за допомогою відповідних 

методик і технологій. 
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На основі засвоєння вищенаведеної системи знань здійснювалося 

формування у студентів таких вмінь та навичок, як-от: аналізувати проблеми 

учнів та прогнозувати подальшу діяльність щодо їх вирішення; проявляти 

толерантне ставлення до обдарованих школярів та їхнього оточення; володіти 

комунікативними навичками з метою організації ефективної взаємодії з 

обдарованими школярами та їхнім оточенням; проявляти вміння 

нестандартного вирішення проблемних ситуацій; мобілізувати власну 

діяльність з обдарованими школярами з метою подолання проблем їхньої 

соціалізації; організувати діяльність та зусилля мікросередовища щодо 

вирішення проблем соціалізації обдарованих школярів. 

За допомогою використання спецкурсу у студентів – майбутніх 

соціальних педагогів відбувався розвиток: особистісних якостей (емпатія, 

доброзичливість, відвертість, конкретність, толерантність); професійних 

вмінь (володіння на високому рівні професійною діяльністю у напрямі роботи 

з обдарованими школярами, здатність до професійного зростання, збагачення 

власного досвіду в роботі з обдарованими школярами); мотивації до роботи з 

обдарованими школярами (готовність до роботи з обдарованими учнями, 

інтерес до виконання діяльності у цьому напрямі, наявність бажання 

допомагати дітям розвивати себе, вчителям та батькам – знаходити нові 

підходи до роботи з обдарованими школярами). 

Базовими для даного спецкурсу обрано такі дисципліни: «Соціальна 

педагогіка», «Робота соціального педагога в освітніх закладах», «Технології 

соціально-педагогічної діяльності». Зміст спецкурсу забезпечив засвоєння 

студентами – майбутніми соціальними педагогами таких знань: теорії 

обдарованості; соціально-педагогічні аспекти вирішення проблем 

обдарованих школярів у сучасній науці та практиці; методичне забезпечення 

для діагностування проблем соціалізації обдарованих школярів; суть та 

особливості організації СПС обдарованих школярів. 

На основі засвоєння вищенаведеної системи знань здійснювалося 

формування у студентів таких умінь та навичок: діагностувати, аналізувати 
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проблеми соціалізації обдарованих школярів і прослідкувати подальшу 

діяльність щодо їх вирішення; проявляти професійну готовність до роботи у 

зазначеному напрямі; володіти комунікативними вміннями з метою 

організації ефективного впливу на вирішення проблем соціалізації 

обдарованих школярів; проявляти вміння нестандартного вирішення 

проблемних ситуацій, що виникають у життєдіяльності обдарованих 

школярів; моделювати організацію діяльності на рівні мікросередовища, 

спрямовану на вирішення проблем соціалізації обдарованих школярів; 

розробляти та застосовувати на практиці програму соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів. 

У процесі запровадження спецкурсу «Організація соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів» [366] було апробовано 

розроблені методичні матеріали. Тематичний план спецкурсу наведено в 

Додатку Д3), матеріали для проходження практики студентами – майбутніми 

соціальними педагогами, методичні рекомендації з питань організації 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів, методичні 

матеріали для здійснення роботи з обдарованими школярами та їхнім 

оточенням, матеріали для СПС обдарованих школярів в умовах  

літньої школи для учнів-учасників Малої академії наук. Результати щодо 

впровадження пропонованих засобів відображені в таких публікаціях [29; 30; 

31; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364]. 

Запровадження розроблених спецкурсів «Організація соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів» сприяло підвищенню 

когнітивної складової готовності майбутніх соціальних педагогів до 

здійснення СПС обдарованих школярів, формуванню професійно-

педагогічного світогляду, активізації креативного педагогічного мислення, 

зміцненню фасилітуючої позиції. 

Розглянемо більш детально навчально-методичний інструментарій, 

який застосовували на когнітивно-світоглядному етапі розробленої технології, 

що застосовували під час лекцій, семінарсько-практичних  

занять, а також у процесі вивчення спецкурсів. 



137 

У проведенні занять використовувались різноманітні форми організації 

педагогічної діяльності: колективна, групова, індивідуальна. Перевагу 

надавали груповим формам роботи (парні, бригадні, ланкові, кооперовано-, 

диференційовано- та індивідуалізовано-групові), оскільки за умов групової 

взаємодії студенти мали можливість обмінюватися думками, відстоювати 

власну точку зору, спостерігати за діяльністю товаришів, коментувати, 

доповнювати відповіді, робити зауваження, порівнювати результати 

діяльності, формулювати висновки, а також, що є особливо цінним у контексті 

нашого дослідження, набувати досвід фасилітуючого спілкування та надання 

допомоги членам своєї підгрупи тощо.  

Під час організації групових форм роботи на заняттях використовували 

такі методи, як «мозкова атака», групове вирішення проблемних ситуацій, 

творчі завдання, дискусії, диспути, тренінги. 

Із огляду мети і завдань нашого дослідження особливу цінність мали такі 

інтерактивні методи навчання, як ділові та рольові ігри. Завдяки ігровому 

елементу на занятті створювалась доброзичлива атмосфера спілкування, 

посилювалась мотивація студентів, у тому числі поглиблювався професійний 

інтерес до СПС, що сприяло усвідомленому опановуванню студентами 

спеціальними знаннями та вміннями здійснення СПС обдарованих школярів, 

розвитку комунікативних здібностей і вмінь, розкриттю творчого потенціалу 

в процесі підготовки до здійснення даного напряму соціально-педагогічної 

діяльності. 

Завдяки навчально-методичному забезпеченню, яке реалізовувалось на 

когнітивно-світоглядному етапі, студенти мали можливість поповнити свої 

знання з питань організації роботи з обдарованими школярами, що стало 

підґрунтям для оволодіння майбутніми соціальними педагогами вміннями 

організації СПС обдарованих школярів. 

Із метою опанування майбутніми соціальними педагогами вміннями та 

набуття досвіду здійснення СПС обдарованих школярів на процесуально-

досвідному етапі під час навчальних занять використовували такі  
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методи, як: аналіз ситуацій, метод проектів, групова дискусія, елементи 

релаксації, мозковий штурм, проективне малювання, психогімнастичні 

вправи, рольові ігри. 

Отже, в експериментальних групах відбувалося формування знань 

студентів щодо організації СПС обдарованих школярів, умінь здійснення 

такого супроводу в процесі виявлення проблем соціалізації обдарованих 

школярів. 

Окрім цього було застосовано метод проективного малювання. 

Особливістю такого методу є те, що він сприяє актуалізації внутрішнього 

потенціалу майбутніх соціальних педагогів та прогнозуванню образу 

майбутнього професіонала, який допомагає обдарованим школярам у  

процесі їхньої соціалізації.  

Майбутнім соціальним педагогам пропонувалося намалювати свій образ 

у теперішньому часі та в майбутньому – як професіонала, який працюватиме з 

обдарованими школярами. Щоб уявити себе соціальним педагогом, 

підтвердити свої очікування, студентам доводилося  

програвати роль фахівця, учня, тих, хто оточує обдаровану дитину.  

Вони складали список вимог до соціального педагога, який організовує  

СПС обдарованих школярів.  

На вироблення вмінь здійснювати СПС обдарованих школярів 

спрямовувалися активні методи навчання й виховання, що відігравали 

тренувальну роль у підготовці студентів до правильного вибору та прийняття 

рішення в різних соціально-педагогічних ситуаціях.  

Соціально-педагогічні ситуації сприяли засвоєнню студентами 

конкретних професійних дій, формуванню вмінь і навичок, створенню умов 

для самопізнання, самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації.  

Як відомо, активні методи навчання й виховання поділяються на 

імітаційні та неімітаційні. У цій групі впроваджували імітаційні методи 

навчання й виховання (ігрові методи: ділова гра, ігрові ситуації, ігрові 

прийоми, виконання ролей, розігрування ролей), а також неімітаційні  
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методи (проблемна лекція, дискусія, захист ІНДЗ, захист проектів соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів, виїзні заняття  

(до спеціалізованого інтернату «Обдарованість»), супервізорські заняття під 

час практики у спеціалізованих ЗНЗ для обдарованих школярів. 

У процесі експериментальної роботи студентам пропонували для 

розв’язання такі складні соціально-педагогічні ситуації, як: небажання 

обдарованої дитини відвідувати певний урок, постійні конфлікти з педагогом, 

низький рівень самооцінки, конфлікти з однолітками з причин лідерства. 

Зазначений метод виявився досить ефективним для вирішення завдань нашого 

дослідження (Додаток Д8).  

Набуття студентами вмінь творчо підходити до вирішення складної 

соціально-педагогічної задачі відбувається під час прийняття ними такого 

рішення, яке дозволяє рухатися до нових вершин. Так, проведення вправи 

«Проблеми обдарованої дитини, які виникають унаслідок впливу оточення» 

сприяло формуванню необхідних для здійснення СПС умінь студентів. Робота 

у підгрупах дозволила студентам виробити власний підхід до впливу на 

вирішення проблем соціалізації обдарованих школярів і взагалі сприяла 

формуванню вмінь чітко визначати проблему обдарованого школяра. 

Особливе місце на процесуально-досвідному етапі займали тренінги. 

Так, під час проходження студентами соціально-педагогічної практики 

у ЗНЗ було запроваджено навчальний тренінг «Практичні аспекти підготовки 

соціального педагога з обдарованими дітьми», метою якого було формування 

у майбутніх соціальних педагогів умінь та навичок організації роботи з 

обдарованими школярами в умовах ЗНЗ, готовності до співпраці з оточенням 

обдарованих учнів [365].  

  



140 

Завданнями тренінгу було: 

1) організація занять із студентами з метою розкриття специфіки 

роботи соціального педагога у ЗНЗ з обдарованими дітьми;  

2) формування ціннісного ставлення, активності студентів у процесі 

роботи з обдарованими дітьми у ЗНЗ;  

3) формування творчих, комунікативних, організаторських, аналітичних 

умінь майбутніх соціальних педагогів, інтересу до професійної діяльності в 

зазначеному напрямі;  

4) формування цілісних уявлень про вимоги до діяльності соціального 

педагога у ЗНЗ, який працюватиме з обдарованими школярами та їхнім 

оточенням. 

У процесі проведення тренінгу студенти: закріплювали знання про 

особливості роботи з обдарованими дітьми у ЗНЗ, використання соціально-

педагогічних методів та форм роботи з ними; розвивали інтелектуально-

логічні, діагностико-прогностичні, організаторсько-координаційні, 

конструктивно-комунікативні, рефлексивно-корекційні вміння, навички 

взаємодії з суб’єктами соціально-освітнього середовища обдарованої дитини, 

а також професійно значущі якості для ефективної організації СПС 

обдарованих школярів. 

Основними принципами побудови тренінгу визначено такі: 

1) принцип науковості (узгодженість програми із змістом професійної 

підготовки соціальних педагогів у ВНЗ; урахування досягнень сучасної науки, 

формування пізнавальних інтересів студентів, знань про сучасні методи 

досліджень обдарованості, інтересу до роботи з обдарованими дітьми);  

2) принцип систематичності та послідовності (послідовність у розгортанні 

змісту тренінгових вправ, їхнє вибудовування у логічній послідовності); 

3) принцип свідомості навчання (розуміння студентами практичної 

цінності й потреби в знаннях у напрямі роботи з обдарованими учнями у 

загальноосвітніх навчальних закладах, створення умов для пізнавальної 

діяльності студентів, можливості перевірити на практиці здобуті знання); 
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4) принцип активності й самостійності (залучення студентів до активної 

навчальної праці, формування дієвих мотивів навчання, міцності набутих 

знань про особливості роботи з обдарованим учнями); 

5) принцип наочності (поєднання теоретичних знань з практичною 

діяльністю студентів); 

6) принцип ґрунтовності (формування ґрунтовних знань у студентів 

здійснення студентами повного циклу навчально-пізнавальних дій – 

сприйняття, усвідомлення, розуміння, запам’ятовування, систематизація та 

узагальнення, застосування на практиці); 

7) принцип зв’язку навчання з практичною діяльністю, реаліями життя 

(формування у студентів відчуття корисності та потрібності засвоюваних 

знань у напрямі здійснення майбутньої професійної діяльності з обдарованими 

дітьми у ЗНЗ шляхом реалізації на практиці здобутих знань, перевірки їх 

істинності, здатності студента на їхній основі успішно вирішувати життєві 

проблеми, що сприятиме задоволенню від навчальної діяльності); 

8) принцип єдності освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання 

(формування у студентів знань, умінь, навичок, ціннісного ставлення до 

роботи з обдарованими дітьми у ЗНЗ, забезпечення їхнього професійного 

удосконалення, розвитку особистісних якостей).  

Під час упровадження тренінгу використовували такі методи, як-от: 

метод проблемного викладання; частково-пошуковий; дослідницький; методи 

стимулювання діяльності студента; методи контролю та оцінки  

знань й умінь. 

Діяльність тренера з аудиторією передбачала такі етапи: 

1) підготовчий (ознайомлення з програмою тренінгу, її призначенням; 

діагностика рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

обдарованими учнями, сформованості знань, вмінь, навичок, особистісних 

якостей, необхідних для здійснення професійної діяльності із зазначеною 

категорією учнів); 

2) організаційний (стимулювання студентів; формування знань про 

специфіку організації роботи з обдарованими учнями у загальноосвітніх 
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навчальних закладах, досвіду творчої діяльності з метою подальшого 

вирішення проблем соціалізації обдарованих учнів на практиці; розвиток 

емоційно-ціннісного ставлення майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів; підвищення рівня готовності та мотивації майбутніх 

фахівців до роботи з обдарованими школярами; 

3) контрольно-корекційний (контроль ефективності упровадження 

програми засобами діагностики рівня сформованості у майбутніх фахівців 

знань, вмінь, навичок, якостей, необхідних у роботі з обдарованими дітьми, 

корекція недоліків проведення занять); 

4) аналітичний (підготовка рекомендацій для соціальних педагогів щодо 

удосконалення процесу організації роботи з обдарованими учнями у ЗНЗ). 

Очікувані результати проведення тренінгу:  

– підвищення рівня усвідомлення студентами необхідності організації 

роботи з обдарованими дітьми; 

– сформованість знань про особливості роботи з обдарованими дітьми 

загальноосвітніх навчальних закладів; 

– удосконалення інтелектуально-логічних, діагностико-прогностичних, 

організаторсько-координаційних, конструктивно-комунікативних, рефлексивно-

корекційних умінь та навичок майбутніх соціальних педагогів; 

– розвиток особистісно-професійних якостей (гуманістична 

спрямованість, чесність, гідність, відповідальність, толерантність, 

тактовність, доброзичливість, комунікабельність тощо); 

– підвищення мотивації та готовності майбутніх соціальних педагогів до 

організації роботи з обдарованими дітьми у ЗНЗ; 

– готовність до реалізації на практиці набутих знань, умінь та навичок 

роботи з обдарованими дітьми та їхнім оточенням у ЗНЗ. 

Зміст роботи зі студентами конструювався відповідно до виявленої 

мотивації й забезпечувався підбором і реалізацією певних засобів тренінгу, що 

потребувало інтегрування змісту теорій підготовки соціальних педагогів і 

практики проведення тренінгів.  
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Оволодіння майбутніми соціальними педагогами навичками роботи у 

тренінговій групі сприяло формуванню стійкої потреби підвищувати інтерес 

до роботи з обдарованими школярами, шукати нові прийоми роботи з ними.  

Суттєво важливими для студентів було знання структурної 

характеристики соціально-психологічного тренінгу (мети, завдань, принципів, 

видів, форм), основних напрямів розвитку групових методів психологічної 

роботи, факторів, які забезпечують можливість зміни учасників у тренінговій 

групі, особливості проведення тренінгів у діяльності соціального педагога. 

Методична підтримка передбачала підготовку майбутніх соціальних 

педагогів до практичного застосування тренінгів під час взаємодії з 

обдарованими школярами та їхнім оточенням. Підготовка і проведення 

тренінгу відбувалися на основі реалізації принципів комплектування  

групи тренінгу, конфіденційності, просторово-часової організації  

тренінгу. Тренінгова група працювала одним складом від початку до 

закінчення тренінгу. 

Для підвищення ефективності підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи з обдарованими дітьми у ЗНЗ в процесі тренінгових занять 

використовували такі методи, як-от: аналіз ситуацій, групова дискусія, 

діагностичні процедури, домашня робота, елементи релаксації, інформування, 

метод мозкового штурму, проективне малювання, психогімнастичні вправи, 

рольові ігри, спрямовані на командоутворення, комунікативні, креативності, 

фрагменти релаксації, суть яких було розкрито вище. 

Підтримка майбутніх соціальних педагогів під час тренінгових занять 

полягала в організації передумов для розвитку в них професійно-особистісних 

якостей та практичних умінь. Проведення тренінгу включало елементи ігрової 

діяльності, оскільки гра надає великі можливості для формування складових 

професійної діяльності, сприяє підвищенню активності студентів. Так, 

наприклад, застосування рухливих ігор «Зміни місце», «Весела розминка» 

сприяло формуванню інтересу студентів та підвищенню їхньої активності.  

Тренігнове заняття «Моя майбутня професійна діяльність» було 

спрямоване на визначення ставлення студентів до майбутньої професії 
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соціального педагога, формування ціннісного ставлення до майбутньої 

професії, усвідомлення важливості впливу соціального педагога на проблеми 

соціального середовища. Для підвищення інтересу у студентів 

використовувалася вправа «Я-ідеальне, Я-реальне», для виконання якої їм 

пропонувалось з одного боку аркуша створити список якостей та вмінь, які 

мають бути у соціального педагога, а з іншого – ті, які є в них самих (методичні 

матеріали містяться у Додатку Д2).  

Особливостями науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до СПС  обдарованих школярів під час організації 

тренінгу були такі: відбір змісту соціально-педагогічних завдань і ситуацій з 

урахуванням специфіки роботи соціального педагога з обдарованими 

школярами; поетапність процесу ознайомлення і підготовки до їх вирішення 

відбувався на всіх етапах розробленої технології; визначення рівня готовності 

студентів до вирішення проблем соціалізації обдарованих школярів.  

Так, участь у тренінговому занятті «Професіоналізм у роботі 

соціального педагога з обдарованими дітьми» сприяло формуванню у 

студентів інтересу до саморозвитку. Активації інтересу допомагало те, що 

студенти оволодівають знаннями про способи підвищення професіоналізму 

під час пошуку ефективних форм організації СПС обдарованих школярів, 

механізми розкриття власного творчого потенціалу. Студенти у дискусії 

обговорювали складові професіоналізму соціального педагога, розробляли 

власну модель професіонала, який допомагає обдарованим школярам. У процесі 

обговорення увага студентів зверталася на питання труднощів соціалізації 

обдарованих школярів і причин, які сприяють їх виникненню.  

Вправа «Використання власного творчого потенціалу та ресурсів під час 

роботи з обдарованими дітьми» забезпечувала підвищення їхнього інтересу до 

роботи з обдарованими дітьми.  

Методична підтримка майбутніх соціальних педагогів на процесуально-

досвідному етапі полягала також у розробці, підборі прийомів, методів роботи 

зі студентами з метою формування в них стійкого інтересу до організації СПС 
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обдарованих школярів та самовиховання, що стимулювало студентів до 

самовдосконалення особистісно-професійних якостей у професійній 

підготовці: толерантність, доброзичливість, креативність.  

У процесі формувального етапу експерименту також визначено,  

що для підвищення готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів також потрібно використовувати можливості 

організації позааудиторних практичних занять в умовах спеціалізованих 

загальноосвітніх закладів для обдарованих школярів, які надають змогу 

студентам гармонізувати внутрішні та зовнішні фактори формування  

власної особистісної та практичної готовності, створюють додаткові  

умови для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення потреб до 

професійного зростання. 

У процесі реалізації процесуально-досвідного етапу студентів також 

залучали в різні види навчально-виховної діяльності (самоуправління, 

волонтерська діяльність, виконання тимчасових і постійних громадських 

доручень тощо). Особливу увагу приділяли участі майбутніх педагогів у 

студентському самоврядуванні, оскільки воно найбільшою мірою сприяє 

набуття досвіду взаємодії (у тому числі фасилітаційної), роботі в команді, яка 

активізує соціальну активність студентів, допомагаючи їм відчути складність 

соціально-педагогічних відносин, виявити самостійність, ініціативність. 

Прагнули, щоб кожний студент  пройшов «школу шефської роботи» (робота 

вожатих у дитячих таборах, робота тьюторів, шефська робота старших курсів 

із 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 ІV–V курсів для реалізації мети і завдань зазначеного етапу 

технології було запроваджено авторську тренінгову програму «Практичні 

аспекти підготовки соціального педагога до роботи з обдарованими дітьми». 
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Досвід навчання здійснення СПС обдарованих школярів студенти 

набували під час соціально-педагогічних практик (навчальної – ІІІ курс, 

виробничої – IV–V курси). 

В експериментальних групах проводили диференційовану підготовку 

студентів до проходження практики, що давало можливість підвищити 

професійну мотивацію до виконання відповідних завдань педагогічної 

практики, зняти психологічні бар’єри щодо фасилітаційного спілкування з 

обдарованими учнями. 

Організація всіх видів соціально-педагогічної практики передбачала 

надання студентам більш широкого спектра завдань, безпосередньо 

пов’язаних із здійсненням СПС обдарованих учнів: складання психолого-

педагогічної характеристики обдарованого учня, визначення проблем такого 

учня у його соціалізації, підготовка виступу на батьківських зборах з 

відповідної проблеми тощо.  

У процесі проходження практики студенти оззнайомлювалися із 

особливостями СПС обдарованого школяра. Кожного тижня проводили 

«педагогічні консиліуми»,  під час проведення яких студентам пропонували 

вирішити різноманітні завдання, пов’язані з організацією СПС обдарованих 

школярів (наприклад, «Як скоординувати зусилля оточення обдарованих 

школярів під час організації СПС?», «Які функції виконує соціальний педагог під 

час організації СПС обдарованих школярів?». Ці питання сприяли розвитку 

креативного педагогічного мислення студентів, поглиблення дієвості отриманих 

знань, що є необхідною умовою для подальшої співпраці з обдарованими 

школярами.  

Після закінчення практики на звітних конференціях студенти 

експериментальних груп проводили презентації, у яких демонстрували 

різноманітні методичні техніки й прийоми СПС обдарованих школярів.  

Під час проходження студентами соціально-педагогічної практики 

студенти мали можливість користуватися розробленими додатковими 

методичними матеріалами для набуття досвіду організації СПС обдарованих 
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школярів, як-от: «Роль соціально-психологічної служби у процесі створення 

умов для розвитку потенційних здібностей учнів-п’ятикласників» (Додаток 

Д4), «Основи розвитку здібностей» для учнів 1–4-х класів (Додаток Д5), 

програма для вихованців літньої школи МАН «Двайте дружити» (Додаток Д6), 

зразки занять за програмами спецкурсів та тренінгу для студентів (Додаток 

Д7). 

Інформаційна підтримка студентів-практикантів у напрямі підготовки їх 

до СПС обдарованих школярів передбачала організацію закріплення на основі 

осмислення майбутніми соціальними педагогами теоретичних основ 

організації СПС, у тому числі провідних понять – «супровід», «СПС», «СПС 

обдарованих школярів».  

Методична підтримка студентів-практикантів у напрямі підготовки їх до 

СПС обдарованих школярів спрямовувалася на підбір літератури та методів, 

прийомів, форм, які планувалося використати адекватно до мотивації і 

цінностей майбутнього соціального педагога максимально розкривати й 

реалізовувати моральні та вольові якості у процесі взаємодії з обдарованими 

школярами.  

Надання інформаційної та методичної підтримки студентам під час 

проходження ними соціально-педагогічної практики сприяло набуттю 

майбутніми соціальними педагогами досвіду щодо організації СПС 

обдарованих школярів: студенти на практиці оволодівали конкретними 

прийомами, методами, формами організації СПС, а також конкретними 

прийомами, методиками, формами навчання й виховання, які позитивно 

впливають на вирішення проблем соціалізації 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 (рефлексивний практикум, проблемно-рефлексивний 

полілог, рефлексивно-ділові ігри, рефлексивна інверсія). На цій основі 
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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. 

Отже, для експериментальних груп, що брали участь у дослідженні 

протягом п’яти років було запроваджено навчально-методичний комплекс 

забезпечення технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів. 

 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для оцінювання результатів впровадження науково обґрунтованої 

технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення СПС 

обдарованих школярів на контрольному етапі проводилась  інтегральна 

обробка й аналіз отриманих у процесі експериментальної роботи даних на 

основі комплексу методів науково-педагогічного дослідження з урахуванням 

визначених нами критеріїв і показників (див. П.3.1.). 

В експериментальних (Е1, Е2, Е3) і контрольній (КГ) групах заміри  

було зроблено на початку (на першому році навчання) та наприкінці 

експерименту (наприкінці п’ятого курсу), а також здійснювалися  

проміжні зрізи, що дало змогу отримати додаткову інформацію щодо 

успішності експерименту.  

Основними завданнями контрольного етапу експериментальної  

роботи було визначено такі: 

1. Дослідити шляхом порівняльного аналізу якісних і кількісних змін у 

рівнях професійної готовності до СПС обдарованих школярів у студентів 

експериментальних і контрольної груп, які отримано в процесі 

експериментальної роботи за визначеною критеріальною базою дослідження. 
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2. Проаналізувати причини приросту або зменшення величини 

показників рівнів досліджуваної готовності студентів.   

3. На основі узагальнення отриманих результатів дослідно-

експериментальної роботи  сформулювати загальні висновки дослідження. 

Згідно з визначеними критеріями передусім проаналізували динаміку 

готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів за 

мотиваційно-особистісним критерієм. 

Для цього проаналізували зміни, що відбулися у студентів за певними 

рівнями сформованості: 

1) професійної спрямованості  на підготовку до здійснення СПС 

обдарованих школярів студентів, що передбачало, у свою чергу, відстеження 

динаміки таких показників, як динаміка рівнів професійного інтересу; 

характер ставлення студентів до підготовки до СПС обдарованих учнів; 

прагнення до самовдосконалення;  

2) фасилітаційної позиції; 

3) емоційно-почуттєвої сфери; 

4) професійно-особистісних якостей (гуманізм, чесність, гідність, 

відповідальність, толерантність, комунікабельність, доброзичливість, 

тактовність тощо). 

Як свідчать отримані дані, на початку експерименту студенти з 

експериментальних і контрольної груп  мали майже однаковий рівень 

готовності до СПС обдарованих учнів за вищенаведеними показниками 

мотиваційно-особистісного критерію.  

Контрольний зріз результатів експериментальної роботи засвідчив 

суттєву позитивну динаміку цих показників у експериментальних групах, 

порівняно з групою КГ. Кількісні показники змін, що відбулися в характері 

ставлення студентів до підготовки до СПС обдарованих учнів, подано в 

табл. 3.2. Так, кількість студентів з активно-позитивним ставленням до 

підготовки до СПС обдарованих учнів у середньому по експериментальних 

групах збільшилась в 2,5 разів, тоді як в групі КГ − у 1,4.  
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Зазначимо, що в групі Е1, у якій більшість студентів уже на початку 

експериментальної роботи характеризувались позитивно-активним ставленням 

до відповідної професійної підготовки, наприкінці експерименту всі без 

винятку студенти зміцнили свою позицію у вказаному питанні.  

Таблиця 3.2 

Зміни характеру ставлення студентів до підготовки  

до СПС обдарованих учнів (у %) 

 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 

особи) 
Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

д
ан

і 

К
о
н

тр
. 

д
ан

і 

Позитивно-

активне 
92,8 100 6,7 60 0 70,8 45 62,5 

Позитивно-

пасивне 
7,2 0 88,9 40,0 89,6 27,2 25,0 15,0 

Індиферентне 

або негативне 
0 0 4,4 0 10,4 2 30,0 22,5 

 

Як бачимо з таблиці найбільш суттєвий приріст за показником, який 

аналізується, досягнуто в групі Е3 (приріст склав +70,8 %), хоча і в групі Е2 

також отримано суттєву динаміку – кількість студентів з позитивно-активним 

ставлення до підготовки до СПС обдарованих школярів зросла на 53,3 %. 

Важливо, що в експериментальних групах майже не залишилося студентів, які 

байдуже, або негативно ставилися до підготовки до СПС обдарованих 

школярів, тоді як в групі КГ зафіксовано досить значна група студентів,  

для яких зазначений вид соціально-педагогічної роботи та підготовка  

до здійснення СПС не стали особистісно значущими (цей показник  

склав 22,5 %). 

Уважаємо, що такі зміни відбулися завдяки проведенню широкої 

роз’яснювальної роботи, психолого-педагогічними тренінгами, зустрічам з 

досвідченими соціальними педагогами. Це сприяло усвідомленню студентами 
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експериментальних груп своєї соціальної ролі для розвитку держави і 

суспільства, важливості допомоги обдарованих школярів у їх навчанні, 

розвитку і соціалізації, значення спеціальної підготовки до здійснення СПС 

зазначеного контингенту учнів. Дійти такого висновку нам дали можливість 

опитування студентів, індивідуальні бесіди з ними. Викладачі і куратори, що 

студенти експериментальної групи більш відповідально стали відноситися до 

виконання навчальних завдань і виконання різних доручень (особливо тих, що 

стосується волонтерської діяльності та шефської роботи), виявляли більшу 

зацікавленість у роботі з обдарованими школярами під час педагогічних 

практик.  

Такі зміни зумовлені також тим, що експериментальна робота була 

організована у варіативний спосіб, за яким студентів групи Е1 постійно 

стимулювали до активної позиції у процесі виконання громадських доручень, 

залучення їх до організації і проведення різноманітних заходів на різних 

рівнях (академічної групи, факультету, університету) у тісній взаємодії з усіма 

суб’єктами педагогічного процесу, а також співпраці з різними 

соціокультурними інститутами, а в групах Е2 і Е3, надавали цілеспрямовану 

педагогічну підтримку шляхом індивідуальних бесід і консультацій, 

залученням до волонтерської діяльності. 

Аналіз результатів експериментальної роботи (педагогічне спостереження, 

різні види опитування, індивідуальні бесіди,) дає підстави свідчити, що 

цілеспрямована робота з поглиблення професійної мотивації студентів щодо 

підготовки до СПС обдарованих школярів також позитивно вплинула на 

підвищення в майбутніх соціальних педагогів рівня професійного інтересу та 

характеру його виявлення (див. табл. 3.3, 3.4), бажання дізнаватися про 

інновації в галузі роботи з обдарованими дітьми, брати активну участь у 

допомозі обдарованим школярам під час практик тощо.  
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Таблиця 3.3 

Динаміка характеру вияву професійного інтересу  

в майбутніх соціальних педагогів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

д
ан

і 

К
о
н

тр
. 

д
ан

і 

Стійкий 52,4 85,7 44,4 66,7 27,1 58,4 42,5 60,0 

Ситуативний 28,6 9,5 35,6 26,7 31,3 20,8 35,0 25,0 

Майже 

відсутній 
19 4,8 20 6,6 41,6 20,8 22,5 15,0 

 

Аналіз даних таблиці 3.4 дає підстави констатувати, що кількість 

студентів з високим рівнем професійного у середньому по експериментальних 

групах збільшилась на 27,5 % ( у групі Е1 – на 31 %,  

у групі Е2 – на 26,6 %,  у групі Е3 – на 25 %), тоді як у групі цей показник склав 

+17,5 %.   

Таблиця 3.4 

Динаміка рівнів сформованості професійно-педагогічного інтересу в 

майбутніх соціальних педагогів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

Високий 45,2 76, 35,6 62,2 31,3 56,3 35,0 52,5 

Середній 42,9 19,0 51,1 31,1 45,8 33,3 40,0 32,5 

Низький 11,9 4,8 13,3 6,7 22,9 10,4 25,0 15,0 

 

Як свідчать дані таблиці 3.5, у студентів експериментальних груп  

зафіксовано значні зрушення у характері виявлення прагнення до 

самовдосконалення, у тому числі щодо готовності до СПС обдарованих 

школярів: кількість студентів зі стійким прагненням до самовдосконалення 
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збільшилась у середньому по експериментальних групах на 32,5 %, тоді як у 

групі КГ цей показник склав +25 %.  

Таблиця 3.5 

Зміна характеру виявлення майбутніми соціальними педагогами 

прагнення до професійного самовдосконалення ( у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
К

о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

д
ан

і 

К
о
н

тр
. 

д
ан

і 

Стійкий 47,6 83,3 33,3 66,7 27,1 56,3 25,0 50,0 

Ситуативний 33,3 16,7 44,5 26,7 31,3 27,1 50,0 35,0 

Майже 

відсутній 
19,1 0 22,2 6,6 41,6 16,6 25,0 15,0 

 

Узагальнені результати щодо динаміки в рівнях сформованості 

професійної спрямованості подано в табл. 3.6. 

Таблиця 3.6 

Динаміка рівнів професійної спрямованості  майбутніх соціальних 

педагогів на підготовку до здійснення СПС обдарованих школярів  

( узагальнені результати у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

Високий 
59,5 83,3 33,3 62,2 27,1 

 

56,3 

 

35 

14 

50 

20 

Середній 
31 

13 

16,7 

7 

44,5 

20 

26,7 

12 

31,2 

15 

22,9 

11 

37,5 

15 

30 

12 

Низький 
9,5 

4 

0 

0 

22,2 

10 

11,1 

5 

41,7 

20 

20,8 

10 

27,5 

11 

20 

8 

 

Згідно з наведеними в таблиці даними, констатуємо, що кількість 

студентів з високим рівнем професійної спрямованості суттєво зросла в 
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експериментальних групах: у групі Е1 – на 23,8 %, у групі Е2 – на 28,9 %,  у 

групі Е3   – на 29,2 %. У середньому по експериментальних групах приріст за 

цим показником склав +27,3 % проти + 15 % у групі КГ. 

Особливий інтерес у контексті нашого дослідження мав такий показник, 

як виявлення майбутніми соціальними педагогами фасилітаційної позиції. Як 

свідчать дані, наведені в табл. 3.7, у процесі впровадження розробленої 

технології вдалося суттєво підвищити рівень сформованості зазначеної позиції 

у студентів експериментальних груп: у середньому кількість студентів з 

високим рівнем сформованості фасилітаційної позиції зросла на 35,8 %, що є 

вдвічі вищим, порівняно з контрольною групою. Підкреслимо, що найвищий 

приріст за цим показником отримано в групі Е1 (+40,5 %), де робили особливий 

акцент на формуванні фасилітаційної позиції майбутніх фахівців. 

Таблиця 3.7 

Динаміка рівнів сформованості в майбутніх соціальних педагогів 

фасилітаційної позиції (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) К  (40 осіб) 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
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н

тр
. 

ет
ап

 

К
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н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

д
ан

і 

К
о
н

тр
. 

д
ан

і 

Високий 23,8 64,3 33,3 68,9 29,2 60,5 32,5 50 

Середній 33,3 16,7 37,8 22,2 41,6 25 45 35 

Низький 42,9 19 28,9 8,9 29,2 14,5 22,5 15 

 

Вважаємо, що отримані результати було досягнуто, передусім, 

застосуванням таких методів і форм професійної підготовки, як: виконання 

шефських доручень, відвідування служб соціальної допомоги, участь у 

волонтерській діяльності. 

Як було доведено в попередніх підрозділах (П.2.1, П.3.1), важливе 

значення для здійснення соціальними педагогами СПС обдарованих школярів 

є сформованість у фахівців емоційно-почуттєвої сфери. Аналіз даних, поданих 

у табл. 3.8, дає підстави для висновку, що експериментальна робота позитивно 

вплинула на вказаний показник у студентів експериментальних груп.  
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Таблиця 3.8 

Динаміка рівнів сформованості емоційно-почуттєвої сфери майбутніх 

соціальних педагогів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Високий 50 66,7 42,2 64,4 35,4 58,3 50 62,5 

Середній 38,1 26,2 42,2 31,1 37,5 31,3 27,5 20 

Низький 23,8 7,1 16,7 4,5 27,1 10,4 22,5 17,5 

 

Так, кількість студентів з високим рівнем сформованості емоційно-

почуттєвої сфери у експериментальних групах Е1, Е2, Е3 зросла на 16,7 %, 

22,2 % і на 22,9 % відповідно (у контрольній групі збільшилась на 12,5 %). 

Водночас кількість студентів з низьким рівнем сформованості емоційно-

почуттєвої сфери у групах Е1 і Е3 знизились на 16,7 %; у групі Е2 – на 12,2 % 

(у контрольній групі – на 5 %). 

Окрім цього, нами було проаналізовано динаміку виявлення студентами 

різних груп емоцій. Спираючись на класифікацію емоцій, яку запропонував 

Б. Додонов [100], відстежували такі емоції: 

 альтруїстичні, які виникають на основi потреби у сприяннi, 

допомозi іншим людям; 

 комунікативні, які пов’язані з потребою у спілкуванні; 

 глоричні, які пов’язані з потребою у самоствердженні; 

 праксичні, що викликані дiяльністю, її труднощами та успiшністю; 

 романтичні, які пов’язанi з прагненням до всього незвичного, 

таємничого; 

 гностичнi, які  пов’язані з потребою у когнітивній гармонiї; 

 естетичні, що виникають на основi естетичних потреб і 

виявляються через почуття радості, гніву тощо. 
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За даними контрольного етапу експерименту, альтруїстичні емоції, які 

знаходять свій вияв у прагненні допомоги іншим людям,  стали виявляти на 

32,5 % більше студентів експериментальних груп (усереднений показник), 

тоді як у групі КГ цей показник склав 7,5 %. Приріст кількості майбутніх 

фахівців із сформованими комунікативними емоціями склав у середньому по 

експериментальних групах +53,3 % (у групі КГ: +22,5 %).   

Досліджуючи рівень сформованості праксичних емоцій, було з’ясовано, 

що ці емоції стали виявляти на високому рівні 88,5 % студентів 

експериментальних груп (що на 32,5 % більше, ніж на констатувальному 

етапі), у групі КГ цей показник склав лише +17,5 %. Отримані дані свідчать 

про те, що більшість студентів експериментальних груп стали виявляти 

захопленість соціально-педагогічною діяльністю, переживати за успішність 

професійної підготовки до СПС обдарованих школярів.  

Отримані на контрольному етапі експерименту засвідчили про те, що 

сформованість глоричних емоцій, які мають велике значення для формування 

готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, 

адже ці емоції значною мірою впливають на потребу в професійному 

самоствердженні, стали виявляти на високому рівні у середньому 80,8 % 

студентів експериментальних груп, у групі КГ цей показник склав 25,0 %. 

Позитивну динаміку спостерігали і за іншими групами емоцій (гностичними, 

романтичними, естетичними). 

У контрольній групі суттєвих змін у рівнях сформованості різних груп 

емоцій не зафіксовано. 

Проаналізуємо характер виявлення студентами експериментальних і 

контрольної груп професійно значущих якостей, необхідних для здійснення 

соціальними педагогами СПС обдарованих школярів (див. табл. 3.9).  
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Таблиця 3.9 

Динаміка сформованості  особистісних якостей, необхідних соціальному 

педагогу для успішного здійснення СПС (у %) 

Групи 

 

 

Особистісні  

якості 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Гуманістична 

спрямованість 16,7 95,2 13,3 77,7 12,5 72,9 17,5 62,5 

Комунікабельність  
22,7 92,8 20,0 84,4 20,8 91,6 25,0 70,0 

Відповідальність, 

наполегливість 
50,0 95,2 55, 93,3 27,1 87,5 50,0 82,5 

Толерантність 
45,2 92,8 44,4 86,6 45,8 72,9 32 67,5 

Тактовність 
31,0 97,6 33,3 86,6 20,8 77 32,5 75,0 

Доброзичливість 
38,1 95,2 33,3 93,3 27,1 87,5 32,5 75,0 

Чесність, гідність 
77,3 100 71,1 93,3 62,5 83,3 75,0 75,0 

Емпатійність, 

чутливість 
78,6 95,2 64,4 91,1 52,0 72,9 57,5 67,5 

 

У табл. 3.10 наведено зміни в характері вияву майбутнім соціальними 

педагогами особистісних якостей, необхідних для здійснення СПС (у %). 

 

Таблиця 3.10 

Динаміка характеру вияву майбутнім соціальними педагогами 

особистісних якостей, необхідних для здійснення СПС (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Стійкий 16,7 80,9 20,0 84,4 20,8 72,9 20,0 62,5 

Ситуативний 77,3 19,1 70,0 15,6 68,8 27,1 55,0 22,5 

Майже 

відсутній 
0 0 10,0 0 10,4 0 25,0 15,0 
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За даними констатувального етапу експериментальної роботи, 

гуманістичну спрямованість, яка знаходить свій вияв у любові, поважному 

ставленні  до дітей, школярів, інших людей, прагненні допомоги іншим 

людям, здатності до перцепції, емпатії, виявляли постійно 15,9 % студентів у 

середньому по експериментальній і контрольній групах (14,2 % − 

експериментальні групи і 17,5 % − група КГ. Як показали зроблені нами 

розрахунки, по окремих групах розбіжності за таким показником не виявилися 

статистично значущими. 

Іншу картину спостерігаємо після реалізації розробленої нами 

технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих 

школярів. Кількість студентів зі стійким характером вияву гуманістичної 

спрямованості по експериментальних групах збільшилась так: у групі Е1 –  

на 78,5 %, у групі Е2 – на 64,4 %,  у групі Е3 – на 60,4 %. У середньому  

по експериментальних групах приріст за цим показником склав +67,8 % проти 

+ 45 % у групі КГ. 

Значна кількість студентів експериментальних груп стали, за 

експертною оцінкою викладачів, кураторів, методистів педагогічної практики 

помітно доброзичливішими, більш комунікабельними і толерантними. У 

майбутніх фахівців виробилася непримиримість до фактів порушення 

педагогічного такту. Значна кількість майбутніх соціальних педагогів виявили 

здатність до перцепції та емпатії у процесі педагогічних практик. Усе це є дуже 

важливим для здійснення соціальними педагогами в майбутній професійній 

діяльності з організації і здійснення СПС обдарованих школярів.  

Кількість студентів, у яких зафіксовано стійке виявлення таких 

особистісних якостей, як відповідальність, наполегливість, без чого неможливе 

професійне зростання майбутнього фахівця, зросла в експериментальних 

групах на 47,8 % (усереднений показник) і на 32,5 % у групі КГ.  

Результати цілеспрямованого педагогічного спостереження надали 

підстави свідчити, що значна кількість студентів експериментальних груп 

наприкінці експерименту постійно виявляють вольові зусилля для подолання 
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труднощів, наполегливість у досягненні поставленої мети; здатність до 

активних дій у складних, конфліктних ситуаціях, приймати обґрунтовані 

рішення для їх розв’язання, відразу переходити до їхнього виконання.  

Отже, з наведених у таблицях 3.9 і 3.10 даних видно, що збільшення 

кількості студентів із стійким виявленням професійних якостей, необхідних для 

здійснення СПС, є більш суттєвим у експериментальних групах,  

ніж у контрольній.  

Аналіз отриманих результатів експериментальної роботи за 

мотиваційно-особистісним критерієм дає підстави для висновку, що обраний 

навчально-методичний інструментарій забезпечення технології підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів є ефективним 

для стимулювання у студентів професійної спрямованості на відповідну 

професійну підготовку, тобто позитивно впливає на професійні мотиви, 

усвідомлення мети діяльності й ставлення до такої діяльності, а також на 

виявлення студентами фасилітаційної позиції і професійних якостей, 

необхідних для успішного здійснення СПС обдарованих школярів. 

Проаналізуємо динаміку готовності майбутніх соціальних педагогів до 

СПС обдарованих школярів за когнітивним критерієм, що визначали за 

змінами в  рівнях оволодіння майбутніми соціальними педагогами знаннями, 

необхідними для успішного здійснення СПС обдарованих школярів. Кількісні 

параметри динаміки змін у готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів подано в табл. 3.11. 

Наведені в таблиці дані свідчать про ефективність експериментальної 

роботи щодо формування теоретичного компонента готовності майбутніх 

соціальних педагогів до здійснення СПС обдарованих учнів. Так, кількість 

студентів з високим рівнем сформованості професійних знань щодо 

здійснення СПС обдарованих учнів у експериментальних групах Е1, Е2, Е3 

зросла на 47,6 %, 44,4 % і на 31,3 % відповідно  (у контрольній групі 

збільшилась лише на 15 %). Водночас кількість студентів з низьким рівнем 

сформованості вказаних знань знизилась у групах Е1 на 35,7 %; Е2 на 24,4 %; 
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Е3 – на 23 % (у групі КГ– на 7,5 %). Вважаємо, що таких результатів було 

досягнуто завдяки збагаченню змісту психолого-педагогічних і фахових 

дисциплін питаннями щодо організації СПС, упровадження  авторських 

спецкурсів «Організація роботи соціального педагога з обдарованими 

школярами» та «Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованих 

школярів», а також диференційованого підходу до підготовки студентів до 

СПС обдарованих школярів. 

Таблиця 3.11 

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів за когнітивним критерієм (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Високий 31 78,6 15,6 60 10,4 41,7 27,5 32,5 

Середній 23,8 11,9 40 20 45,8 37,5 47,5 50 

Низький 45,2 9,5 44,4 20 43,8 20,8 25 17,5 

 

Із метою визначення рівня усвідомлення змісту понять  з відповідного 

професійного тезаурусу (із загальної педагогіки, соціальної педагогіки, 

соціокультурної сфери, методики соціально-педагогічної роботи, основ 

педагогічної майстерності, з педагогічної конфліктології, нормативно-

правових документів тощо) проводили контрольні зрізи, тестування, 

опитування, які показали якісні зміни щодо глибини розкриття суті основних 

понять, повноти відповідей, чіткості визначень.  

Одержані результати аналізувалися за наявністю та глибиною розкриття 

суті СПС, сучасних вимог до сучасного соціального педагога, складників його 

готовності до СПС обдарованих школярів, сутнісних професійних якостей 

таких, як гуманізм, комунікабельність; відповідальність, чесність, гідність, 

толерантність, тактовність, педагогічне мислення (усвідомлення соціальної 

ролі соціального педагога; причини труднощів обдарованих учнів у навчанні, 
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спілкуванні, соціалізації; труднощів, з якими можуть зіткнутися соціальні 

педагоги під час здійснення СПС обдарованих школярів тощо); професійна 

компетентність щодо СПС обдарованих школярів (сформованість відповідних 

професійних знань, умінь, особистісних якостей) тощо. 

Більшість студентів експериментальних груп (у середньому 74,1 %) 

стали досить упевнено орієнтуватися в тезаурусі проблеми СПС обдарованих 

школярів, про що свідчили обґрунтовані, розгорнуті та повні відповіді 

майбутніх фахівців. Водночас у групі КГ зафіксоване незначне покращення 

щодо володіння майбутніми соціальними педагогами понятійним апаратом. 

Чітко визначити суть ключових понять і положень, диференціювати основні 

поняття, розкрити їх особливості та специфіку  змогли лише 32,5 % студентів 

групи КГ, що нижче в 2,3 рази, порівняно із середніми показниками по 

експериментальних групах. У експериментальних групах суттєво зменшилась 

кількість неконкретних відповідей (на 81,5 %), тоді як у групі КГ цей 

показник склав –47,5 %. 

Найбільш помітне зростання знань студенти експериментальних груп 

виявили у сфері соціально-педагогічних, психології обдарованих школярів, 

методики здійснення СПС обдарованих школярів.  

Із метою уточнення даних про рівень сформованості теоретичного 

компонента готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення СПС 

обдарованих учнів (знання специфіки та способів педагогічної роботи з 

обдарованими учнями; про особливості моніторингу освітнього процесу; суті, 

змісту й технології здійснення СПС обдарованих учнів; вікових  

і психологічних особливостей обдарованих школярів тощо) було 

проаналізовано результати успішності студентів експериментальних і 

контрольної групи з предметів психолого-педагогічного циклу, що дало 

можливість дійти висновку про ефективність навчально-методичного 

забезпечення розробленої технології. 

В експериментальних групах посилилась ґрунтовність відповідей щодо 

аналізу конкретних педагогічних явищ, фактів, ситуацій, способів їх 
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вирішення. Важливо, що майбутні соціальні педагоги навчились упевнено та 

чітко простежувати причинно-наслідкову залежність педагогічних явищ, 

аналізувати вчинки інших людей; установлювати логічні зв’язки між 

педагогічними явищами та давати об’єктивну оцінку конкретним фактам, а 

також продемонстрували наявність професійно-світоглядної і фасилітаційної 

позиції. Серед відповідей студентів контрольної групи зміни цих показників 

були менш суттєвими. Це дає підстави для висновку, що в процесі 

експерименту педагогічне мислення значної кількості студентів 

експериментальних груп вийшло на креативний рівень. 

Важливо, що студенти експериментальних груп не лише 

продемонстрували наявність чіткої теоретичної бази з досліджуваної 

проблеми, але й розуміння значущості для себе цілеспрямованої підготовки до 

здійснення СПС обдарованих учнів, виявили своє принципове бачення фактів, 

явищ та подій, пов’язаних з досліджуваним феноменом.  

Узагальнені результати динаміки вмінь майбутніх соціальних 

педагогів, які характеризують готовність їх до СПС обдарованих школярів 

наведено в таблицях 3.12 – 3.16.  

Таблиця 3.12 

Динаміка рівнів сформованості в майбутніх соціальних педагогів 

інтелектуально-логічних умінь (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3 (48 осіб) КГ (40 осіб) 
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Високий 
35,7 

15 

85,7 

36 

22,3 

10 

68,8 

31 

22,9 

11 

64,6 

31 

30 

12 

40 

16 

Середній 
28,6 

12 

9,6 

4 

37,7 

17 

22,3 

10 

29,2 

14 

18,7 

9 

32,5 

13 

35 

14 

Низький 
35,7 

15 

4,7 

2 

40 

18 

8,9 

4 

47,9 

23 

16,7 

8 

37,5 

15 

25 

10 

Як свідчать отримані дані (таблиця 3.12), збільшилась кількість 

студентів експериментальних груп, у яких виявлено на кінець експерименту 
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високий рівень інтелектуально-логічних  умінь. Прирости цього показника по 

групах Е1, Е2, Е3 склали відповідно: +50 %; +46 %; 41,2 %. У контрольній групі 

такий показник склав +10 %. 

Так, на контрольному етапі експерименту більшість студентів у 

експериментальних групах виявили високий рівень умінь критично 

аналізувати, зіставляти й порівнювати педагогічні факти та явища, давати їм 

оцінку, аргументувати своє ставлення до них: 85,7 % (група Е1), 68,8 % (група 

Е2), 64,6 % (група Е3). У контрольній групі кількість таких студентів 

зафіксовано 40 %. Приріст указаного показника по експериментальних групах 

збільшився в 2,1 рази, порівняно з групою КГ. Також студенти з 

експериментальних груп виявили досить високий рівень сформованості вмінь 

генерувати оригінальні, творчі педагогічні ідеї, пов’язані в тому  

числі з СПС обдарованих школярів.  

Зазначимо, що студенти експериментальних групи наприкінці 

навчилися чітко формулювати  поняття, судження, тези, підбирати аргументи 

та ілюструють їх фактами, робити узагальнення і правильні висновки, а також 

доречно використовувати відповідні міркуванню вербальні засоби.  

Формуванню інтелектуально-логічних умінь студентів групи ЕГ 

сприяло створення та вирішення в процесі навчання ситуацій фасилітаційної 

взаємодії, проблемних і конфліктних ситуацій, наближених до реальних  

умов соціально-педагогічної діяльності, що передбачали коментування, 

аргументації, прийняття рішення, з’ясування причинно-наслідкових зв’язків, 

порівняльного аналізу, вироблення різних варіантів вирішення ситуації.  

У таблиці 3.13 подано результати експерименту щодо змін у рівнях 

сформованості в студентів діагностико-прогностичних умінь. 

Як свідчать дані таблиці, більш значущі прирости кількості студентів з 

високим рівнем зазначених умінь зафіксовано в експериментальних групах. 

Прирости цього показника по групах Е1, Е2, Е3 склали відповідно: +42,8 %; 

+42,2 %; 31,2 %. Усереднений показних по експериментальній групі склав 

38,3 %  проти +10 % у контрольній групі. 
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Таблиця 3.13 

Динаміка рівнів сформованості в майбутніх соціальних педагогів 

діагностико-прогностичних умінь (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Високий 28,6 71,4 20 62,2 20,8 52 27,5 37,5 

Середній 31 23,8 31,1 22,2 64,6 43,8 52,5 50 

Низький 40,4 4,8 48,9 15,6 14,6 4,2 20 12,5 

 

Важливо, що більшість студентів експериментальних груп на досить 

високому рівні опанували новітніми методиками діагностики обдарованих 

учнів, а також уміннями здійснювати моніторинг соціально-педагогічної 

діяльності.  

Слід підкреслити, що кількість студентів експериментальних груп, які 

опанували вміннями передбачати наслідки виховних впливів, результатів 

взаємодії з учнями, у тому числі обдарованими, також збільшилась, проте в 

такому разі зміни виявилися не такими суттєвими, порівняно з контрольною 

групою. Це дає підстави для висновку, що, по-перше, в сучасних педагогічних 

ВНЗ слід зробити певні корективи щодо змісту й організації  професійної 

підготовки майбутнього соціального педагога, по-друге, у більшому обсязі 

використовувати в процесі професійної підготовки проблемне навчання, а 

також методи навчання, які вимагають інтелектуальної напруги («мозковий 

штурм», «мозкова атака», метод проблемних ситуацій, педагогічний 

консиліум тощо).  

Щодо сформованості організаторсько-координаційних умінь (табл. 3.14) 

на контрольному етапі експерименту було зафіксовано, що студенти 

експериментальних груп на високому рівні опанували вміннями визначати цілі 

й зміст СПС; генерувати ідеї та формулювати гіпотези; складати план дій, 

проектувати власну діяльність та дії учнів; виявляти ризики й потенційні 
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ускладнення обдарованих учнів у освітньому середовищі; координувати  

свої дії з іншими суб’єктами педагогічного процесу. 

Таблиця 3.14 

Динаміка рівнів сформованості в майбутніх соціальних педагогів 

організаторсько-координаційних  умінь (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Високий 23,8 85,7 28,9 73,3 18,8 60,4 27,5 35 

Середній 42,9 11,9 48,9 22,2 45,8 35,4 32,5 37,5 

Низький 33,3 2,4 22,2 4,5 35,4 4,2 40 27,5 

 

Дані вищенаведеної таблиці дають підстави для висновку, що більш 

значущі прирости кількості студентів з високим рівнем  зазначених умінь 

зафіксовано в експериментальних групах. Прирости цього показника по 

групах Е1, Е2, Е3 склали відповідно: +61,9 %; +73,3 %; 41,6 %. Усереднений 

показних по експериментальній групі склав 58,9 % проти +17,5 % у групі КГ.  

На жаль, у групі Е3 значна кількість студентів (39,6 %) не опанувала на 

високому рівні організаторсько-координаційними вміннями, особливо це 

стосується вмінь генерувати ідеї та формулювати гіпотези та вмінь координувати 

свої дії з іншими суб’єктами педагогічного процесу (учителями, шкільним 

психологом, батьками). Вважаємо, що це пов’язано з індивідуальними 

особливостями представників цієї групи, що вимагає в майбутньому пошуку 

оптимальних методів навчання, а також більш глибокої роботи зі студентами під 

час проходження ними педагогічних практик, де вони можуть набувати досвіду 

спілкування учителями, шкільним психологом, батьками. 

Високі результати отримано нами стосовно вмінь, пов’язаних з 

плануванням. Так, кількість студентів із високим рівнем сформованості вмінь 

складати план соціально-педагогічної діяльності, розробляти стратегії СПС 

обдарованих учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.  
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На сформованість організаторсько-координаційних умінь значною 

мірою вплинули: виконання різних громадських доручень, пов’язаних з 

організацією студентського життя, беруть участь у волонтерській діяльності 

студенти навчилися планувати свою власну діяльність, комбінувати, 

переносити знання й уміння в нову ситуацію, оволоділи вміннями 

професійного самовдосконалення.  

Отримані дані від різних діагностичних методик дають підставу 

стверджувати, що відбулися значні зміни високого рівня сформованості 

конструктивно-комунікативних умінь у студенів експериментальних груп 

(табл. 3.15). 

Таблиця 3.15 

Динаміка рівнів сформованості в майбутніх соціальних педагогів 

конструктивно-комунікативних умінь (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Високий 38,1 90,4 31,1 77,8 22,9 62,5 32,5 45 

Середній 33,3 4,8 46,7 17,8 43,8 31,3 37,5 30 

Низький 28,6 4,8 22,2 4,4 33,3 6,2 30 25 

 

Як свідчать дані таблиці, більш значущі прирости кількості студентів з 

високим рівнем зазначених умінь зафіксовано в експериментальних групах. 

Прирости цього показника по групах Е1, Е2, Е3 склали відповідно: +52,3 %; 

+46,7 %; 39,6 %. Усереднений показних по експериментальній групі склав 

46,2 %  проти +12,5 % у контрольній групі. 

У контексті дослідження дуже важливим є суттєве зростання в 

експериментальних групах кількості студентів з високим рівнем умінь 

фасилітаційного спілкування, у тому числі вмінь надання педагогічної 

підтримки. Такі результати, на нашу думку, вдалося отримати завдяки 

проведення психолого-педагогічних тренінгів, залучення студентів у ситуації 
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взаємодії, застосування на заняттях інтерактивних методів навчання, а також  

участь студентів експериментальних груп у різних видах громадської 

діяльності, що вимагало вирішення різноманітних ситуацій спілкування, 

моделювання комунікативних ситуацій, позитивні приклади спілкування 

суб’єктів педагогічного процесу. Слід зазначити, що у студентів 

експериментальних груп з’явилась більш виражена порівняно з групою КГ 

потреба у спілкуванні з учнями в процесі педагогічної практики.  

Важливо, що більшість студентів експериментальних груп опанували 

на досить високому рівні вміннями соціокультурної діяльності (уміння 

взаємодії із соціальними інститутами (сім’єю, соціальними службами, 

культурно-просвітницькими установами, суспільними організаціями, 

неформальними групами учнів тощо), вирішувати проблеми соціалізації 

обдарованих школярів).  

У студентів експериментальних груп сталися суттєві зміни в умінні 

стримувати вияви негативних емоцій відносно суб’єктів педагогічної 

взаємодії та спілкування їх індивідуальних проявів, в умінні настроїтися на 

позитивне сприйняття й прийняття ідей, поглядів, цінностей інших, в умінні 

саморегуляції. Найбільш суттєві зміни зафіксовано стосовно  вмінь  запобігати 

й вирішувати конфлікти (приріст по експериментальних групах склав +58,9 %, 

а в групі КГ – лише +20,0 %). Такі результати ми пов’язуємо з правильно 

обраним навчально-методичним інструментарієм на всіх етапах реалізації 

розробленої технології. 

Студенти експериментальних груп на контрольному етапі експерименту 

продемонстрували суттєві позитивні зміни в рефлексивно-корекційних 

уміннях, зокрема проводити рефлексійні дії, здійснювати профілактичну й 

корекційно-педагогічну роботу з обдарованими учнями. Динаміку рівнів 

сформованості рефлексивно-корекційних умінь подано в таблиці 3.16. 

Таблиця 3.16 

Динаміка рівнів сформованості в майбутніх соціальних педагогів 

рефлексивно-корекційних умінь (у %) 
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Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Високий 30,9 78,6 37,8 75,5 20,8 56,3 35 50 

Середній 42,9 16,7 42,2 17,8 52,1 35,4 37,5 32,5 

Низький 26,2 4,7 20 6,7 27,1 8,3 27,5 17,5 

 

На завершальному етапі експерименту студенти груп Е1, Е2 і Е3 більш 

впевнено продемонстрували здатність здійснювати рефлексію результатів 

власної соціально-педагогічної діяльності та СПС обдарованих школярів, 

оцінку і визначення шляхів її конструктивного вдосконалення. 

На початок експерименту і в експериментальних, і в контрольній групах 

не було зафіксовано студентів з високим рівнем сформованості рефлексивно-

корекційних умінь. Дані експериментальної роботи, наведені в табл. 3.16, 

дають підстави свідчити, що на кінець експерименту технологія підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів однаково 

суттєво вплинула на підвищення рівня сформованості рефлексивно-

корекційних умінь у всіх експериментальних групах: +47,7 (група Е1); +37,7 % 

(група Е2); +35,5 (група Е3). Середній приріст на високому  

рівні по експериментальних групах становить +40,32 %, проти +11,5 % у 

контрольній групі.  

Кількість студентів, які характеризуються низьким рівнем сформованості 

рефлексивно-корекційних умінь, наприкінці експерименту зменшилась у 

середньому по експериментальних групах на 17,9 %. У групі КГ цей показник 

склав –10 %. 

Студенти експериментальних груп навчилися послідовно відстоювати 

свою позицію, робити оцінні судження щодо власних дій, дій колег і учнів, 

постійно здійснювати самоаналіз діяльності, вносити корективи у свою 

діяльність у разі необхідності. 
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Зазначимо, що, аналізуючи динаміку рефлексивно-корекційних умінь 

студентів, ураховували здатність: 

– до самоаналізу, оцінки результатів власної підготовки до здійснення 

СПС обдарованих школярів;  

– на основі рефлексії здійснювати корекцію дій і поведінки обдарованих 

школярів під час педагогічних практик, аналізувати педагогічні дії та вплив 

суб’єктів педагогічного процесу (учителів, шкільних психологів, соціальних 

педагогів, батьків). 

Такі результати можна пояснити тим, що студенти експериментальних 

груп, у процесі навчальних завдань та виконання громадських доручень 

постійно брали участь в колективному обговоренні результатів своєї діяльності 

та діяльності товаришів, постійно звітували про свою роботу. За результатами 

аналізу отриманих результатів на контрольному етапі експерименту, 

зафіксовано позитивні зміни у сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів і за рефлексивно-оцінним критерієм 

(табл. 3.16; 3.17). 

Таблиця 3.17 

Динаміка рівнів рефлексивності поведінки й діяльності студентів (у %) 

Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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о
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о
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о
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. 
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Високий 42,9 90,5 28,9 73,3 22,9 62,5 30 47,5 

Середній 47,6 9,5 46,7 24,5 54,2 27,1 42,5 32,5 

Низький 9,5 0 24,4 2,2 22,9 10,4 27,5 20 

 

Аналіз даних наведеної таблиці свідчить, що в результаті 

експериментальної роботи суттєво підвищився високий рівень рефлексивності 

поведінки й діяльності студенів усіх експериментальних груп: прирости 

кількості студентів, які усвідомлюють, що саме способи діяльності, проблеми 
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і шляхи їх подолання в процесі професійної підготовки і в майбутній 

професійній діяльності, емоційно-чуттєві перетворення  

та ефективний самоменеджмент забезпечує успішне виконання всіх 

професійних функцій, передбачують наслідки процесу професійної діяльності, 

у тому числі СПС школярів, та своєчасну її  корекцію, склали відповідно:  

+47,6 % (група Е1), +44,5 % (група Е2), +39,6 % (група Е3), тоді як у групі КГ  

відповідний приріст склав +17,5 %.  

Більшість студентів експериментальних груп наприкінці експерименту 

стали демонструвати прагнення і здатність гнучко моделювати і корегувати 

свою поведінку в різноманітних ситуаціях взаємодії на основі рефлексії.  

Успішність експериментальної роботи з реалізації розробленої технології 

за рефлексивно-корекційним критерієм пояснюємо запровадженням форм й 

методів навчання, які спонукали студентів до самоаналізу, адекватної 

самооцінки щодо сформованості в них професійних знань, умінь і якостей, 

необхідних для здійснення СПС обдарованих школярів (рефлексивний 

практикум, проблемно-рефлексивний полілог, рефлексивно-ділові ігри, 

рефлексивна інверсія), а також рефлексивних тренінгів, 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. 

Як було доведено (П.2.1), важливим показником якості готовності 

майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності в цілому і 

до СПС обдарованих школярів зокрема є самооцінка, тобто виявлення оцінного 

ставлення до себе (судження про наявність у себе тих чи інших професiйних 

якостей, властивостей, власних потенційних можливостей).  

Із таблиці видно, що кількість студентів із адекватною самооцінкою в 

експериментальних групах Е1, Е2 і Е3 збільшилась, прирости такого показника 

становить відповідно: +16,6 %; +8,8 %; 12,5 % (проти: +5 % % у групі КГ). 

Одночасно в групах Е2, Е3 зменшилась кількість студентів із завищеним 

характером самооцінки, а в групі Е1 кількість таких студентів зросла, хоча 
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коливання такого показника було несуттєвим: +4,8 % (група Е1), –2,2 % (група 

Е2), – 6,3 % (група Е3). У групі КГ цей показник становить +2,5 %. 

Таблиця 3.18 

Динаміка характеру самооцінки студентів щодо сформованості в них 

готовності до СПС обдарованих школярів (у %) 

Групи 

 

Характер 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 
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Адекватна 33,4 50 35,6 44,4 37, 50 27,5 32,5 

Завищена 19 23,8 40 37,8 41,7 35,4 40 42,5 

Занижена 47,6 26,2 24,4 17,8 20,8 14,6 32,5 25 

 

Зміни кількості студентів із заниженим характером самооцінки 

характеризують такі прирости: –21,4 % (група Е1), –6,6 % (група Е2),  

– 6,3 % (група Е3), у групі КГ цей показник склав –7,5 %. Як бачимо найбільш 

суттєві зміни за цим показником отримано в групі Е1 активно долучали до 

організації фасилітаційного спілкування, рефлексії власних дій під час 

педагогічних практик, що допомагало студентам у подоланні психологічних 

бар’єрів. 

У більшості студентів експериментальних груп зафіксовано суттєві 

зміни в умінні адекватно оцінювати ситуацію (педагогічну, життєву, 

конфліктну, спілкування), мобільно орієнтуватися в різних ситуаціях, гнучко 

реагувати на будь-які її зміни в процесі взаємодії, а також у прагненні 

студентів до самоаналізу, самооцінювання, самоконтролю й корегування своєї 

поведінки з позиції норм професійно-педагогічної деонтології.  

Узагальнені дані щодо результатів експериментальної роботи наведено 

в таблицях 3.19 – 3.20. 
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Таблиця 3.19 

Результати експериментальної роботи (приріст у %) 

Критерії, показники (рівні, характер вияву) 

сформованості готовності студентів до СПС обдарованих 

школярів 

Групи 

Е1  

(42 осіб) 

 

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, не прагнуть 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 

 середній 

 низький 

 

+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  

• ситуативний  

• майже не виявляють 

 

 

 

 

+64,2 

-64,2 

0 

 

 

 

 

+64,4 

-54,4 

-10,0 

 

 

 

 

+52,1 

-41,7 

-10,4 

 

 

 

 

+42,5 

-32,5 

-10,0 

 

  

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 
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Продвження таблиці 3.19 

 

Таблиця 3.20 

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів (узагальнені результати у %) 

 Групи 

 

Рівень 

Е1 (42 особи) Е2  (45 осіб) Е3  (48 осіб) КГ  (40 осіб) 

К
о
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о
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о
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Високий 0 50,0 0 48,9 0 45,8 0 20,0 

Середній 11,9 50,0 15,6 44,4 10,4 48,0 10,0 55,0 

Низький 88,1 0 84,4 6,7 89,6 6,2 90,0 25,0 

 

1 2 3 4 5 

Процесуально-діяльнісний критерій ( рівень сформованості вмінь, необхідними 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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Аналіз узагальнених результатів експериментальної роботи дає 

підстави для висновку, що реалізація розробленої технології позитивно 

вплинула як на сформованість окремих компонентів відповідної 

професійної готовності, так і на її загальний рівень. Отримані результати є 

більш суттєвими, порівняно з групою КГ. 

Так, кількість студентів із високим рівнем готовності до СПС 

обдарованих школярів  в експериментальних групах  Е1, Е2 і Е3 збільшилась, 

прирости такого показника становить відповідно: +50%; +48,9 %; 45,8% 

проти: +20 % у групі КГ), що є в 2,4 рази менш значущим, порівняно з 

усередненим показником по експериментальних групах (+48,2 %). 

Одночасно в групах Е2, Е3 зменшилась кількість студентів із низьким 

рівнем зазначеної готовності на 77,7 % і на 83,4 %. Важливо, що в групі Е1 

таких студентів не залишилось. У групі КГ цей показник становить – 65 %.  

Отже, розроблена технологія підготовки майбутніх соціальних  

педагогів сприяє утворенню особистісно значущих позитивних професійних 

мотивів (професійно-пізнавальний інтерес, прагнення до професійного 

самовдосконалення; усвідомлення значущості СПС обдарованих школярів як 

важливого чинника їхнього розвитку, саморозвитку і соціалізації; прагнення 

оволодіти теорією й методикою СПС обдарованих школярів); оволодінню 

спеціальними знаннями (соціально-педагогічні, психолого-педагогічні, 

методичні), уміннями і навичками (інтелектуально-логічні, діагностико-

прогностичні, конструктивно-комунікативні, організаційно-координаційні, 

рефлексивно-корекційні); формування професійних якостей особистості 

майбутнього фахівця (гуманізм, чесність, гідність, відповідальність, 

толерантність, тактовність, доброзичливість, комунікабельність тощо), що і 

забезпечує готовність студентів до відповідної професійної діяльності. 

Результати експериментальної роботи підтвердили гіпотезу 

дослідження про те, що підготовка майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів вимагає її спеціальної організації; довели ефективність 

запропонованої поетапної технології такої підготовки. 
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Для визначення статистичної значущості різниці у змінах сформованості 

показників сформованості готовності соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів проводився кількісний аналіз одержаних результатів за 

методикою М. Грабаря і К. Краснянської [82]. 

Кількісний аналіз отриманих експериментальних даних щодо впливу 

теоретично обґрунтованої та експериментально перевіреної педагогічної 

технології підготовки майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих 

школярів на рівні сформованості відповідної професійної готовності студентів 

було зроблено за допомогою непараметричних методів математичної 

статистики з використанням критерію 2  (ксі-квадрат) для порівняння 

розподілу об’єктів двох вибірок за рівнями сформованості даної якості 

студентів експериментальних і контрольної груп [82, c. 96]. 

Для застосування критерію 2 дотримувалися таких вимог, як-от: обидві 

вибірки випадкові; вибірки незалежні між собою; шкала вимірювань – 

найпростіша шкала найменувань з декількома обраними категоріями (С). 

Значення статистики T  критерію 2  обчислювалось за формулою (3.1), 

використовуючи розподіл майбутніх соціальних педагогів експериментальних і 

контрольної груп на категорії відповідно рівням сформованості їхньої 

готовності до СПС обдарованих школярів: 

23
1 2 2 1

11 2 1 2

( )1 j j

j j j

nQ n Q
T

n n Q Q





  ,                     (3.1), 

де 1n і 2n  – обсяг вибірок з експериментальних і контрольної груп 

студентів відповідно; 

ijQ  – кількість об’єктів i - вибірки, що попали в категорію j . 

Значення статистики T , отримане з експериментальних даних, 

порівнювалося з критичним значенням 
критT , що визначалося за допомогою 

таблиць 2  із 1C   степенями свободи (C  – кількість обраних категорій) з 

урахуванням прийнятого рівня значущості   [82]. 
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Результати порівняння давали змогу прийняти або відхилити нульову 

гіпотезу [82, c. 98] про те, що впровадження запропонованої технології 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів у кожному варіанті її реалізації не вплинуло 

на підвищення рівнів сформованості відповідної готовності студентів. 

Порівнювалися кількісні дані двох вибірок майбутніх соціальних 

педагогів експериментальних і контрольної груп для розрахунків вірогідності 

отриманих результатів на кінець експерименту (див. табл. 3.21). 

Таблиця 3.21. 

Розподіл майбутніх соціальних педагогів експериментальних і 

контрольної груп за рівнями сформованості готовності до СПС 

обдарованих школярів у вибірках E  і K на кінець експерименту 

Категорія 
1 

(високий рівень) 

2 
(середній рівень) 

3 
(низький рівень) 

Вибірка E  ( 1 135n  ) Q11 = 65 Q12 = 64 Q13 = 6 

Вибірка K  ( 2 40n  ) Q21 = 8 Q22 = 22 Q23 = 10 

 

Динаміку змін рівнів готовності майбутніх соціальних педагогів 

експериментальних (Е1, Е2, Е3) і контрольної (КГ) груп до соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів наведено в таблицях 3.22 і 

3.23 та проілюстровано на діаграмах (див. рис. 3.2). 

Таблиця 3.22 

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів (у %) 

    Групи 
 

 

Рівні 

Е1 (42особи) Е2 (45 осіб) Е3 (48 осіб) КГ (40 осіб) 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

д
ан

і 

К
о
н

тр
. 

д
ан

і 

Високий 0 50,0 0 48,9 0 45,8 0 20,0 

Середній 11,9 50,0 15,6 44,4 10,4 48,0 10,0 55,0 

Низький 88,1 0 84,4 6,7 89,6 6,2 90,0 25,0 
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Отримані експериментальні дані засвідчують про позитивний вплив 

розробленої технології на рівні відповідної готовності студентів у всіх 

варіантах її реалізації. 

Таблиця 3.23 

Кількісні показники сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів  

(в абсол. значеннях) 

    Групи 
 

 

Рівні 

Е1 (42особи) Е2 (45 осіб) Е3 (48 осіб) КГ (40 осіб) 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

ет
ап

 

К
о
н

тр
. 

ет
ап

 

К
о
н

ст
. 

д
ан

і 

К
о
н

тр
. 

д
ан

і 

Високий 0 21 0 22 0 22 0 8 

Середній 5 21 7 20 5 23 4 22 

Низький 37 0 38 3 43 3 36 10 

 

Порівняльний аналіз результатів розподілу майбутніх соціальних 

педагогів експериментальних і контрольної груп за рівнями сформованості 

готовності до соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів на 

початок і кінець експерименту наведено на діаграмах рис. 3.3. 

Обчислене за даними таблиці 3.21 значення статистики 20,5T  :

2 22
22 12 23 1321 11

11 21 12 22 13 23

2 2 2

2 2

(135 40 ) (135 40 )1 (135 40 )

135 40

1 (135 8 40 65) (135 22 40 64) (135 10 40 6)

5400 65 8 64 22 6 10

1 (1080 2600) (2970 2560)

5400 73 8
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1 110610,3
31649,3 1954,7 77006,3 20,5
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Констатувальний етап Контрольний етап 

  

  

  

  

 

Рис. 3.2. Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх соціальних 

педагогів до СПС обдарованих школярів експериментальних (Е1, Е2, Е3) і 

контрольної (К) груп на початок і кінець експерименту (у %) 

88,1 %

11,9 %

Е1

50,0 %

50,0 %Е1
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Рис. 3.3. Порівняльно-узагальнювальні дані сформованості готовності 

майбутніх соціальних педагогів експериментальних і контрольної груп до 

СПС обдарованих школярів на початок і кінець експерименту (у %) 

 

Для рівня значущості 0,05   та степеня свободи, що дорівнює 2, 

5,991критT   [82]. 

Оскільки критT T , то згідно з правилом прийняття рішення нульова 

гіпотеза відхиляється на рівні значущості 0,05   і приймається 

На початок 

 

  

експерименту 
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альтернативна: впровадження запропонованої педагогічної технології 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів, що здійснюється за організаційно-

підготовчим, мотиваційно-почуттєвим, когнітивно-світоглядним, 

процесуально-досвідним та рефлексивно-корегувальним етапами, в усіх 

варіантах її реалізації позитивно вплинуло на підвищення рівнів сформованості 

їхньої готовності до СПС обдарованих школярів як результату відповідної 

професійної підготовки. 

Отже, викладені підрахунки засвідчують, що зміни в рівнях 

сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів є статистично значущими, тобто вірогідними. 

Впровадження науково обґрунтованої технології підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів, позитивно вплинуло на 

підвищення рівнів сформованості відповідної професійної готовності. 

Отже, відповідно до викладених підрахунків, зміни в рівнях 

сформованості готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС 

обдарованих школярів є статистично значущими. 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Проведення педагогічного експерименту та аналіз отриманих 

результатів дозволили дійти таких висновків. 

1. Результати пілотажного дослідження, констатувального етапу 

експерименту засвідчили, що майбутні соціальні педагоги мають недостатній 

рівень готовності до здійснення СПС обдарованих школярів у межах 

традиційного освітнього процесу, що й зумовило розробку й обґрунтування 

технології його організації, реалізацію якої здійснювали на формувальному 

етапі експерименту у варіативний спосіб, що вимагало забезпечення 

диференціації професійної підготовки в різних видах діяльності (навчальна, 
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науково-дослідна, виховна, громадська тощо), а також індивідуальної 

траєкторії розвитку майбутніх соціальних педагогів. 

У групі Е1 акцентували увагу на вироблення у студентів фасилітаційної 

позиції, розвиток морально-гуманістичних якостей. У групи Е2 зусилля 

спрямовували на активізацію студентів у процесі професійної підготовки, а 

також на формування в них фісилітаційної позиції. Особливості роботи зі 

студентами групи Е3 полягали в поглибленні їхньої професійно-педагогічної 

мотивації усвідомлення суспільної ролі щодо допомоги обдарованим учням у 

процесі їхньої соціалізації й важливості спеціальної підготовки до СПС 

обдарованих школярів.  

2. Для діагностування змін, що відбулися в рівнях сформованості 

готовності майбутніх соціальних педагогів до СПС обдарованих школярів 

унаслідок реалізації розробленої технології, було обрано критерії та відповідні 

їм показники, а саме: мотиваційно-особистісний (рівні професійної 

спрямованості на підготовку до здійснення СПС обдарованих школярів; 

сформованість емоційно-почуттєвої сфери; виявлення відповідних для 

майбутньої професійної діяльності особистісних якостей); когнітивний 

(оволодіння студентами знаннями, необхідних для успішного СПС обдарованих 

учнів); процесуально-діяльнісний критерій (рівень сформованості вмінь, 

необхідними для успішного здійснення СПС обдарованих школярів); 

рефлексивно-оцінний (рефлексивна поведінка, адекватність самооцінки). 

3. Доведено ефективність навчально-методичного інструментарію 

забезпечення етапів реалізації розробленої технології, серед яких особливе 

місце займають такі: 

 на організаційно-підготовчому етапі: методичний семінар для 

викладачів «Основи підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з 

обдарованими школярами»; робота «Служба методичної допомоги»; 

індивідуальні консультації; майстер-класи; тренінги;  

 на мотиваційно-почуттєвому етапі: бесіди-роздуми професійного 

спрямування; метод ситуацій, пов’язаних з соціально-педагогічною роботою з 
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обдарованими учнями у поєднанні з методом драматизації; екскурсії в школи, 

які мали позитивний досвід роботи з обдарованими учнями, палац дитячої 

творчості; інтерактивні форми і методи (диспути, круглі столи, тренінги 

тощо); стимулювальні заходи (ситуації успіху, публічна похвала, делегування 

почесних повноважень, висвітлення досвіду кращих студентів на сторінках 

університетської газети); конкурс «Кращий студент року»; 

 на когнітивно-світоглядному етапі: проблемні ситуації; спецкурси 

«Організація роботи соціального педагога з обдарованими школярами», 

«Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів»; 

 на процесуально-досвідному етапі: використання в процесі 

навчальних занять методу ситуацій, методу проектів, групових дискусій,  

психогімнастичних вправ, рольових ігор; участь у різних видах навчально-

виховної діяльності (самоуправління, волонтерська діяльність, виконання 

тимчасових і постійних громадських доручень тощо); авторська тренінгова 

програма «Практичні аспекти підготовки соціального педагога до роботи з 

обдарованими дітьми»; педагогічні практики; 

 на рефлексивно-корегувальному етапі: рефлексивні тренінги, 

рефлексивний практикум, проблемно-рефлексивний полілог, рефлексивно-

ділові ігри, рефлексивна інверсія. 

Експериментально доведено, що завдяки диференціації підготовки в 

різних видах діяльності студенти експериментальних груп зазнали суттєвих 

змін щодо рівня готовності до СПС обдарованих школярів, змогли досягти 

статистично рівного рівня сформованості зазначеної готовності.  

Так, у процесі формувального етапу експерименту вдалося в усіх 

експериментальних групах істотно підвищити сформованість інтелектуально-

логічних, організаторсько-координаційних і конструктивно-комунікативних 

умінь; поглибити професійний інтерес щодо соціально-педагогічної 

діяльності в цілому та до СПС обдарованих учнів зокрема, поглибити 

прагнення студентів до оволодіння теорією й методикою роботи з 

обдарованими школярами та професійного самовдосконалення; значно 
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збільшити кількість студентів з позитивно-активним ставленням до 

професійної підготовки в досліджуваному напрямі, що покращило 

міжособистісні стосунки, взаємодію студентів у комунікації і спілкуванні за 

умов контекстного навчання. 

4. Вірогідність отриманих результатів дослідження підтверджено за 

допомогою непараметричних методів математичної статистики з 

використанням критерію . 

5. Порівняльний аналіз отриманих експериментальних даних доводить, 

що вихідна методологія була правильною, поставлені завдання виконано, 

гіпотезу підтверджено, мету досягнуто. 

Основні матеріали розділу відображені в таких наукових публікаціях 

автора: [29, 159, 365, 366]. 

 

 

  

2
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене дослідження підтвердило основні положення висунутої 

гіпотези та дозволило сформулювати висновки відповідно до  

поставлених завдань: 

1. З’ясовано,  що феномен обдарованості у 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 

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, вчителями й 

батьками; захисті прав школярів на унікальність, неповторність думки, на 

розвиток і вдосконалення здібностей та обдарувань. Зміст зазначеного 

супроводу передбачає: попередження виникнення проблем особистісного 

розвитку і соціалізації дитини; допомога (сприяння) дитині у налагодженні 

міжособистісних взаємин (їх розвиток, корекція, вплив на оточення); 
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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.  
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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, 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. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Критерії та показники соціалізації обдарованих школярів у ЗНЗ 
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У школяра 

спостерігається 

відсутність 

зацікавленості до 

навчальної та творчої 

діяльності, 

оригінальності рішень 

або виникнення її 

тільки при активній 

допомозі з боку 

дорослого 

У школяра 

спостерігається 

ситуативний вияв 

зацікавленості, 

зумовлений 

стимулюванням ззовні 

(гарна оцінка, 

заохочення, тиск), 

зацікавленість має 

тенденцію бути 

недовгочасною 

У школяра спостерігається 

не стимульована ззовні 

зацікавленість навколишнім 

середовищем, різними 

явищами; зацікавленість 

новими формами навчально-

пізнавальної та навчально-

творчої діяльності; 

розв’язання нестандартних 

проблем; прояв 

оригінальності 

С
ам

о
ст

ій
н

іс
ть

 (
н
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ал
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н

іс
ть

 

в
 о

ц
ін

к
ах

, 
су

д
ж

ен
н

я
х

, 
д

ія
х

) У школяра 

спостерігається 

нездатність 

відстоювання думки на 

занятті або науковому 

товаристві; 

безпосередня участь 

дорослого в 

навчальній та 

навчально-творчій 

діяльності дитини 

У школяра 
спостерігається 
коливання, сумніви, у 
відстоюванні своєї думки; 
необхідність сторонньої 
допомоги, здатність до 
рішучих дій при 
підтримці авторитетного 
дорослого в навчально-
пізнавальній та творчій 
діяльності 

У школяра спостерігається 
постійний вияв 
самостійності; відстоювання 
своєї думки під час 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт, 
самостійний внесок дитини у 
написання роботи; рішучість 
у судженнях і діях; 
здійснення дій без 
сторонньої допомоги 
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і 

У школяра 

спостерігається 

відсутність ініціативи, 

орієнтація на рішення 

інших; учень не 

проявляє завзятості й 

інтересу до нових 

форм у навчальній та 

творчій діяльності 

У школяра 

спостерігається 

ситуативний вияв 

ініціативи (лише за 

допомогою вчителя або 

батьків за наявності 

постійного стимулювання 

з їхнього боку) 

У школяра спостерігається 

вияв ініціативи за власним 

бажанням; потяг до нових 

форм діяльності;  завзятість, 

бажання брати участь у 

наукових конкурсах, 

олімпіадах, турнірах, 

змаганнях на різних рівнях 
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і Учнями майже не 

використовуються 

наукові засоби; 

відсутній потяг до 

дослідження проблем 

на науковому рівні 

У школяра 

спостерігається наявний 

інтерес до дослідницької 

діяльності, але вона 

здійснюється під 

постійним керівництвом 

та пропозицією педагога; 

бажання займатися 

наукою лише заради 

позитивної оцінки 

У школяра спостерігається 

використання під час 

пошуку фактів нової 

інформації найпростіших 

наукових методів 

дослідницької діяльності; 

вміння аналізувати 

літературу з конкретної 

проблеми, досліджувати 

проблему на науковому 

рівні, здатність захищати 

власні ідеї у межах 

конкурсу-захисту Малої 

академії наук 

Продовження Додатка А 
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Контакти учня у 

класному колективі 

обмежені, має дружні 

стосунки лише з 

однією особою; не 

виражена потреба в 

спілкуванні; можливі 

конфліктні стосунки; 

неконструктивна 

взаємодія з 

однолітками та 

дорослими; 

ізольованість від 

колективу 

Учень має контакти з 

невеликою кількістю осіб 

(з 3–4 особами) з іншими 

спілкується вибірково; 

потреба у спілкування 

виражена за умови 

прийняття дитини на 

мікрорівні у вузькій 

групі; у конфліктних 

ситуаціях займає позицію 

уникнення або 

компромісу; з 

однолітками та 

педагогами проявляє 

доброзичливість 

Учень активно взаємодіє з 

усіма членами колективу; 

може організувати 

співробітництво, активно 

співпрацює як з 

однолітками, так і вчителями 

та іншими суб’єктами 

соціалізаційного простору 

ЗНЗ; вміє взаємодіяти у 

класному колективі, 

дискутувати на наукових 

конференціях; проявляє 

лідерські якості; у 

конфліктних ситуаціях 

займає позицію 

співробітництва 
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 Учень не виявляє 

бажання до участі у 

соціальних проектах; 

нездатність 

організувати інших, 

взаємодіяти з ними під 

час навчальної та 

навчально-творчої 

діяльності 

Учень виявляє 

ситуативне бажання до 

участі у проектах; 

здебільшого займає 

позицію виконавця 

доручень за проектом; 

бере на себе 

відповідальність за умови 

позитивного підкріплення 

з боку дорослих та 

авторитетних осіб; слабко 

розинена здатність до 

організації інших; 

проявляє бажання до 

встановлення контактів з 

однолітками під час 

навчальної творчої 

діяльності 

Учень має постійне бажання 

до встановлення нових 

відносин у соціальній сфері; 

займає активну позицію у 

розробці та реалізації 

проектів; бере на себе 

відповідальність без 

постійних заохочень; має 

розвинене вміння 

організовувати інших, 

заохочувати до участі у 

проектах; проявляє 

волонтерські ініціативи в 

межах навчальної та 

навчально-творчої  

діяльності 
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 Учень не має потреби 

бути значущим для 

інших, займати 

активну позицію щодо 

допомоги іншим, не 

виявляє бажання до 

співробітництва з 

ними у межах 

навчальної та творчої 

діяльності 

Учень має нестійку 

потребу у наданні 

допомоги іншим; зрідка 

виявляє активність у 

соціальному житті, яка 

виникає тільки під 

впливом значущого 

дорослого; готовність до 

співробітництва за умови 

стимулювання  

У школяра спостерігається 

стійка й сформована потреба 

приносити користь іншим, 

бути активним під час 

виникнення труднощів у 

оточуючих; надання 

допомоги іншим та вирішення 

власних проблем та 

труднощів; готовність до 

співробітництва з дорослими 

в межах навчально-

пізнавальної та навчально-

творчої діяльності 
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 Неадекватна оцінка 

школярем власних 

здібностей (надто 

занижена або 

завищена) 

Учень виявляє схильність 

недооцінювати або 

переоцінювати себе під 

час виникнення 

труднощів у навчально-

пізнавальній діяльності 

В учня наявна адекватна 
оцінка власних можливостей, 
вмінь, здібностей; адекватне 
сприйняття неуспішного 
результату під час участі у 
наукових конкурсах; 
готовність до роботи над 
власними помилками 
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і Учень виявляє 

нерозуміння 

необхідності 

дотримання вимог, що 

висуваються у 

середовищі 

загальноосвітнього 

навчального закладу; 

негативне ставлення  

до доручень класного 

керівника, батьків 

Учень виявляє розуміння 

необхідності дотримання 

вимог за умови їх 

співпадання з його 

інтересами та потребами 

або коли вони висуваються 

значущим дорослим; 

пасивна позиція щодо 

виконання доручень 

класного керівника, 

лідера класу, батьків 

Учень виявляє усвідомлення 

необхідності дотримуватися 

вимог середовища 

загальноосвітнього 

навчального закладу з метою 

покращення взаємодії та 

налагодження стосунків у 

ньому; спостерігається 

інтерес до виконання 

доручень з боку класного 

керівника, батьків  
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В учня слабко 
розвинені вміння 
оцінки власних 
ресурсів для 
подолання труднощів 
у соціумі; нерозвинені 
здатність пошуку і 
використання 
додаткових ресурсів, 
що необхідні для 
подолання труднощів 

В учня недостатньо 
розвинені вміння оцінки 
власних ресурсів; вміння 
зорієнтувати зусилля на 
вирішення проблеми 
проявляється лише у 
знайомих ситуаціях; 
проявляється 
неготовність до 
самостійного 
переосмислення ситуації 
й пошуку засобів щодо 
подолання труднощів 

В учня повною мірою 
розвинене вміння оцінки 
власних ресурсів; 
сформована готовність до 
пошуку та використання 
власних ресурсів для 
подолання труднощів; 
розвинуте позитивне 
мислення, вміння керувати 
власним емоційним станом 
під час виникнення 
труднощів у навчально-
пізнавальній та творчій 
діяльності 
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В учня виявлено 
нездатність до 
швидкого 
знаходження рішень у 
творчій діяльності, 
невміння протистояти 
страху від можливої 
невдачі у результаті 
творчої діяльності, 
слабке володіння 
собою під час 
виникнення 
труднощів; 
виправдовування 
власних недоліків; 
низький рівень 
співчуття іншим, 
розуміння їхнього 
емоційоного стану 

В учня слабко розвинена 
здатність до знаходження 
рішень, висока 
особистісна тривожність;  
вміння володіти собою 
проявляється здебільшого 
при отриманні допомоги 
ззовні; учень співчуває 
іншим, проте не завжди 
враховує емоційний стан 
людини під час 
спілкування з нею; 
складність у критичній 
оцінці власних дій, 
неможливість прийняти 
недоліки у власній 
поведінці, у результаті 
чого виникає нечесність у 
взаємодії з дорослими 

В учня повною 
міроюрозвинена здатність до 
знаходження рішень у 
творчій та навчальній 
діяльності, середній рівень 
особистісної тривожності; 
сформовне вміння володіти 
собою, бути відвертим як з 
однолітками, так і 
оточуючими; відсутність 
страху від можливої невдачі, 
вміння її передбачення за 
певних обставин, здатність 
брати на себе 
відповідальність у 
навчальній та творчій 
діяльності; розвинене вміння 
співчуття одноліткам та 
дорослим 
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В учня відсутнє 

прагнення до 

виявлення і розкриття 

своїх можливостей і 

потенцій; переважає 

здатність реалізувати 

лише ті якості, які 

яскраво виражені, не 

прикладаючи вольових 

зусиль 

В учня розкриття 
можливостей, здібностей 
носять ситуативний 
характер, залежать від 
оцінки оточуючих;  
існують труднощі в 
саморегуляції діяльності; 
реалізація можливостей 
та потенціалу 
відбувається ситуативно в 
залежності від зовнішніх 
обставин 

В учня наявне стійке 
прагнення до виявлення і 
розкриття власних сил і 
можливостей у навчальній та 
творчій діяльності; 
відповідальність і 
самостійність у виборі 
діяльності для реалізації 
можливостей відбувається 
відповідно внутрішнім 
чинникам у поведінці учня; 
спостерігається готовність 
до самовдосконалення, 
регуляції власної поведінки, 
її змін за потребою 
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Додаток В1 

Критерії та показники готовності майбутніх соціального педагога до 

СПС обдарованих школярів та діагностичні методики вимірювання 

рівня зазначеної готовності 

 

  

Критерій Показники Методики 

М
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

спрямованість професійних 

інтересів на майбутню діяльність  

з обдарованими школярами 

анкетування для студентів (власна 

розробка) 

мотиваційно-ціннісне ставлення 

до професійної діяльності з 

вирішення проблем їхньої 

соціалізації через усвідомлення 

необхідності організації соціально-

педагогічного супроводу 

обдарованих школярів; 

тест «Діагностика мотиваційної 

структури особистості» (В.Мільмана), 

тест «Вивчення спрямованості 

особистості» за методикою 

В. Смекала і М. Кучера, тест «Ціннісні 

орієнтації особистості» Ш. Шварца 

потреба в професійному 

саморозвитку та 

самовдосконаленні як необхідна 

умова ефективної взаємодії з цими 

учнями 

тест «Потреба в досягненнях цілі, 

успішності в цілому» Ю.М. Орлова 

К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 

знання з: історії дослідження 

проблеми обдарованості; 

концептуальних основ у роботі 

соціального педагога з 

обдарованими школярами; 

соціально-педагогічних аспектів 

проблеми обдарованості;  

з організації соціально-

педагогічного супроводу 

обдарованих школярів 

контрольні і тестові завдання (власна 

розробка) 

П
р
ак

ти
ч
н

и
й

 

вміння, що забезпечують 

можливість організації соціально-

педагогічного супроводу 

обдарованих школярів на практиці:  

– аналітичні,  

– комунікативні, 

– організаторські, 

–мобілізаційні,  

– творчі 

методика «Діагностика 

комунікативної толерантності» 

В.В. Бойко; тест «Визначення 

вербальної креативності С. Медника»;  

оцінний лист «Визначення практичної 

готовності студентів до організації 

соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів» під час 

проведення практичних занять. 

О
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б
и

ст
іс

н
и
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сформованість професійно-

особистісних якостей у 

майбутніх соціальних педагогів, 

необхідних для здійснення СПС 

обдарованих школярів ( гуманізм, 

чесність, гідність, відповідальність, 

толерантність, тактовність, 

доброзичливість, комунікабельність 

тощо )  

тест на доброзичливість Д. 

Кемпбелла; тест «Оцінка морального 

розвитку особистості» (І.В. Мащенко, 

Н.М. Протько, В.М. Ростовцев);  тест 

«Здатність до емпатії» І.М. Юсупова 
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Діагностичний інструментарій для визначення рівня готовності 

майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічного супроводу 

обдарованих школярів за відповідними критеріями та показниками 
 

Анкета №1 

«Рівень зацікавленості проблемами обдарованих учнів та питаннями 

організації роботи соціального педагога з ними» 
 

Мета: Визначення рівня обізнаності учасників анкетування (тренінгу) з 

питань організації роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в 

умовах ЗНЗ. 

Інструкція: «Шановний (а) учасник анкетування (тренінгу), просимо 

Вас уважно ознайомитися з питаннями анкети та обрати ту відповідь (знаком 

«+» позначте відповідь), яка найбільше Вам підходить, для визначення Вашої 

мотивації щодо підготовки до роботи з обдарованими дітьми». 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

1. Чи маєте Ви досвід з питань організації роботи з обдарованими дітьми?  

Так, 
звичайно, 
на 100% 

Частково (володію певними знаннями з 
літературних джерел, займаюсь з такими 
дітьми, але думаю, що цього недостатньо) 

Досвід роботи з 
обдарованими дітьми 
поки що відсутній 

   
 

2. Чи вважаєте Ви доцільним розгляд питань організації роботи 

соціального педагога з обдарованими дітьми? 

Так, розгляд 
цього 
питання є 
доцільним 

Частково (цим питанням може 
цікавитися соціальний педагог, але 
основну роботу виконує вчитель) 

Розгляд цього питання є 
непотрібним у діяльності 
соціального педагога 

   
 

3. Визначте за десятибальною шкалою рівень Вашого інтересу до 

розгляду даного питання (обведіть відповідну цифру) 

1…2…3…4…5…6..7…8…9…10 
 

Ключ до анкети: «+» на позитивну (так) оцінюється в 3 бали, 

неоднозначну (не знаю, частково тощо) – 2 бали, заперечну (ні, не потрібно 

тощо) – 1 бал. 

Високий рівень зацікавленості: 14-16 балів, 

Достатній – 10–13 балів, 

Середній – 7–9 балів, 
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Низький – до 6 балів включно. 
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Тест «Діагостика мотиваційної структури особистості»  

(В.Е. Мільмана) 

 

За допомогою даного тесту можна виявити загальну і творчу активність 

особистості, прагнення до спілкування, забезпечення комфорту, соціального 

статусу, рівень життєзабезпечення, соціальну корисність. На основі  

всіх відповідей робиться висновок про робочу (ділову) і життєву 

спрямованості особистості. 

Інструкція до тесту: Перед вами 14 тверджень, що стосуються ваших 

життєвих прагнень і деяких сторін вашого способу життя. Просимо вас 

висловити ставлення до них по кожному з восьми варіантів відповідей (А, Б, 

В, Г, Д, Е, Ж, З), проставивши у відповідних клітинах бланка відповідей одну 

з таких оцінок кожного твердження: 

«+» – так, згоден, 

«=» – коли як, згоден деякою мірою, 

«–» – ні, не згоден, 

«?» – не знаю. 

Намагайтеся відповідати швидко, не замислюйтесь довго над відповідями, 

відповідайте на запитання послідовно, від 1А до 14З. Слідкуйте за тим, щоб не 

плутати клітинки. На всю роботу у вас має піти не більше 20 хвилин. 

 

1. У своїй поведінці в житті потрібно дотримуватися таких принципів: 

А. «Час – гроші». Потрібно прагнути їх більше заробляти. 

Б. «Головне – здоров’я». Потрібно берегти себе і свої нерви. 

В. Вільний час потрібно проводити з друзями. 

Г. Вільний час треба віддавати родині. 

Д. Потрібно робити добро, навіть якщо це дорого обходиться. 

Е. Потрібно робити все можливе, щоб завоювати місце під сонцем. 
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Ж. Потрібно набувати більше знань, щоб зрозуміти причини і сутність 

того, що відбувається навколо. 

З. Потрібно прагнути відкрити щось нове, створити, винайти. 

 

2. У своїй поведінці на роботі потрібно дотримуватись таких принципів: 

А. Робота – це вимушена життєва необхідність. 

Б. Головне – не допускати конфліктів. 

В. Потрібно прагнути забезпечити себе спокійними, зручними умовами. 

Г. Потрібно активно прагнути до службового просування. 

Д. Головне – завоювати авторитет і визнання. 

Е. Потрібно постійно вдосконалюватися в своїй справі. 

Ж. У своїй роботі завжди треба знайти те, що може зацікавити. 

З. Потрібно не тільки цікавитися самому, але й зацікавлювати роботою 

інших. 

 

3. Серед моїх справ у вільний час велике місце займають такі справи: 

1. Поточні, домашні. 

2. Відпочинок, розваги. 

3. Зустрічі з друзями. 

4. Громадські справи. 

5. Заняття з дітьми. 

6. Навчання, читання необхідної для роботи літератури. 

7. Хобі. 

8. Підробіток грошей. 

 

4. Серед моїх робочих справ багато місця займають: 

1. Ділове спілкування (переговори, виступи, обговорення тощо). 

2. Особисте спілкування (на теми, не пов’язані з роботою). 

3. Громадська робота. 

4. Навчання, отримання нової інформації, підвищення кваліфікації.  
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5. Робота творчого характеру. 

6. Робота, яка безпосередньо впливає на заробіток (відрядна, додаткова). 

7. Робота, пов’язана з відповідальністю перед іншими. 

8. Вільний час, перекури, відпочинок. 

 

5. Якби мені додали вихідний день, я б швидше за все витратив його  

на те, щоб: 

1. Займатися поточними домашніми справами. 

2. Відпочивати. 

3. Розважатися. 

4. Займатися громадською роботою. 

5. Займатися навчанням, отриманням нових знань. 

6. Займатися творчою роботою. 

7. Робити справу, в якій відчуваєш відповідальність перед іншими. 

8. Робити справу, що дає можливість заробити. 

 

6. Якби у мене була можливість по-своєму планувати робочий день, я б 

став швидше за все займатися: 

1. Тим, що становить мої основні обов’язки. 

2. Спілкуванням з людьми у справах (переговори, обговорення). 

3. Особистим спілкуванням (розмовами, не пов’язаними з роботою). 

4. Громадською роботою. 

5. Навчанням, отриманням нових знань, підвищенням кваліфікації. 

6. Творчою роботою. 

7. Роботою, в якій відчуваєш користь і відповідальність. 

8. Роботою, за яку можна більше отримати. 

 

7. Я часто розмовляю з друзями і знайомими на такі теми: 

1. Де, що можна купити, як добре провести час. 
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2. Про спільних знайомих. 

3. Про те, що бачу і чую навколо. 

4. Як домогтися успіху в житті. 

5. Про роботу. 

6. Про свої захоплення. 

7. Про свої успіхи і плани. 

8. Про життя, книги, кінофільми, політику. 

 

8. Моя робота дає мені, перш за все: 

1. Достатні матеріальні засоби для життя. 

2. Спілкування з людьми, дружні відносини. 

3. Авторитет і повага оточуючих. 

4. Цікаві зустрічі та бесіди. 

5. Задоволення від роботи. 

6. Почуття власної користі. 

7. Можливість підвищувати свій професійний рівень. 

8. Можливість службового просування. 

 

9. Найбільше мені хочеться бувати в такому суспільстві, де: 

1. Затишно, хороші розваги. 

2. Можна обговорити хвилюючі тебе робочі теми. 

3. Тебе поважають, вважають авторитетом. 

4. Можна зустрітися з потрібними людьми, зав’язати корисні зв’язки. 

5. Можна знайти нових друзів. 

6. Бувають відомі заслужені люди. 

7. Всі пов’язані спільною справою. 

8. Можна проявити і розвинути свої здібності. 

 

10. Я хотів би на роботі бути поруч з такими людьми: 

1. З якими можна поговорити на різні теми. 
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2. Яким міг би передавати свій досвід і знання. 

3. З якими можна більше заробити. 

4. Які мають авторитет і повагу на роботі. 

5. Які можуть навчити чогось корисного. 

6. Які змушують тебе ставати активніше на роботі. 

7. Які мають багато знань і цікавих ідей. 

8. Які готові підтримати тебе в різних ситуаціях. 

 

11. До теперішнього часу я маю на достатньому ступені: 

1. Матеріальне благополуччя. 

2. Можливість цікаво розважатися. 

3. Гарні умови життя. 

4. Гарну сім’ю. 

5. Достатньо можливостей цікаво проводити час в суспільстві. 

6. Повага, визнання і подяку інших. 

7. Почуття корисності для інших. 

8. Створення чогось цінного, корисного. 

 

12. Я думаю, що маю в своїй роботі достатньою мірою: 

1. Гарну зарплату, інші матеріальні блага. 

2. Гарні умови для роботи. 

3. Гарний колектив, дружні взаємини. 

4. Певні творчі досягнення. 

5. Гарну посаду. 

6. Самостійність і незалежність. 

7. Авторитет і повага колег. 

8. Досить високий професійний рівень. 

 

13. Найбільше мені подобається, коли: 

1. Не потрібно думати про насущні турботи. 
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2. Є комфортне, приємне оточення. 

3. Кругом пожвавлення, весела метушня. 

4. Можна провести час у веселому товаристві. 

5. Відчуваю почуття змагання, пошуку. 

6. Відчуваю почуття активної напруги і відповідальності. 

7. Занурений в свою роботу. 

8. Включено в спільну роботу з іншими. 

 

14. Коли мене осягає невдача, не виходить те, що я хочу: 

1. Я засмучуюсь і довго переживаю. 

2. Намагаюся переключитися на що-небудь інше, приємне. 

3. Гублюся, не знаю що робити, злюся на себе. 

4. Злюся на те, що мені завадило. 

5. Намагаюся залишатися спокійним, і зазвичай мені це вдається. 

6. Перечікую, коли пройде перша реакція, і спокійно аналізую, що сталося. 

7. Намагаюся зрозуміти, в чому я сам був винен. 

8. Намагаюся зрозуміти причини невдачі і поліпшити фінансове становище. 

 

Обробка результатів тесту 

Відповіді випробуваного переводяться в бали: 

«+» – 2 бали, 

«=» – 1 бал, 

«–» або «?» – 0 балів. 

Бали підсумовуються за такими шкалами:  

Ж – підтримка життєзабезпечення,  

К – комфорт,  

С – соціальний статус,  

О – спілкування,  

Д – загальна активність,  

ДР – творча активність,  

ОД – суспільна корисність.  
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Сума балів за шкалами Ж, К, С, О характеризує життєву спрямованість. 

Сума балів за шкалами Д, ДР, ОД – характеризує робочу спрямованість. 

 

№
 з

ап
и

та
н

н
я
 /

 

в
ар

іа
н

т 
в
ід

п
о
в
ід

і 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

А П П П Д П Д К П К К,О П П аст аст 

Б П К К К,О К О,Д О О Д ОД К К аст аст 

В О К О Д,ОД* К* К,О С С С П,Д К К,О аст аст 

Г Д С Д,ОД* Д ОД* С,Д* Сид О С С О ДР* аст аст 

Д ОД С,О ОД ДР* ДР*  П,Д ДР О П С,О С* ст ст 

Е С ДР  П ДР ДР* ДР ОД Сре ОД С,ОД С ст ст 

Ж ДР ДР Д,ДР* ОД ОД ОД ДР ДР Д,ОД ДР ОД ОД ст ст 

З ДР ОД П,Д К П,Д П Оид С К,О*  ДР* П,Д ст ст 

 

У тесті ми оцінювали рівень робочої спрямованості студентів, який 

відображений у 42 (Д, ДР, ОД ) відповідях й по них розраховувалась сума балів. 

 

Ключ до тесту: 

Високий рівень робочої спрямованості: 63–84 балів. 

Достатній рівень: 41–62 балів. 

Середній рівень: 19–40 балів. 

Низький рівень: до 18 балів включно. 
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Тест  «Ціннісні орієнтації особистості» Ш. Шварца 

 

Інструкція: оцініть, наскільки важливо вам особисто володіти цими 

якостями, незалежно від того, є вони у вас чи ні. Оцініть всі якості за 

семибальною шкалою.  

Цифри мають позначати таке: 

1 – «не важливо, є у мене ця якість чи ні»; 

2 – 6 – «чим більше цифра, тим важливіше мені володіти цією якістю». 

7 – «володіти цією якістю для мене головне в житті». 
 

Список цінностей: 

1. Мати високий рівень освіти і культури. 

2. Мати гарний одяг. 

3. Успішно будувати кар’єру. 

4. Володіти інформацією про значущі події. 

5. Бути відповідальним і виконавчим. 

6. Бути поблажливим до інших людей. 

7. Естетично сприймати світ. 

8. Володіти педагогічними здібностями. 

9. Не хвалитися своїми досягненнями 

10. Ділитися з іншими людьми своїм досвідом і талантами. 

11. Підвищувати свій професійний рівень. 

12. Мати власне комфортне житло. 

13. Розуміти значущість своєї праці для суспільства. 

14. Спілкуватися з друзями. 

15. Виявляти ініціативу і бути самостійним. 

16. Вести себе так, щоб інші люди мені довіряли. 

17. Мати почуття впевненості в собі. 

18. Вміти знайти потрібних людей і встановити з ними контакти. 

19. Поважати себе. 

20. Брати участь у громадській роботі. 
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21. Бути мудрим. 

22. Мати власний автомобіль. 

23. Відчувати задоволення від своєї роботи. 

24. Розслаблятися в компанії друзів. 

25. Своєчасно знаходити відповіді на виробничі та побутові питання. 

26. Вміти організувати і провести заходи. 

27. Володіти емпатією, здатністю емоційно підтримати іншу людину в 

скрутну хвилину. 

28. Вміти будувати достовірні прогнози. 

29. Вимогливо ставитися до себе. 

30. Займати важливе суспільне становище на рівні міста чи країни. 

31. Удосконалювати свою освіту і професійну підготовку. 

32. Мати високий дохід. 

33. Бути великим фахівцем у своїй сфері діяльності. 

34. Спілкуватися з колегами з широкого кола проблем. 

35. Домагатися свого. 

36. Не думати про вигоду. 

37. Виявляти людинолюбство і терпимість. 

38. Бути гарним організатором у різних справах. 

39. Виявляти самокритику. 

40. Не думати тільки про матеріальну винагороду. 

41. Мати свою власну точку зору. 

42. Мати високий рівень достатку. 

43. Бути віртуозом у своїй справі. 

44. Мати дружні стосунки з колегами. 

45. Володіти витримкою. 

46. Надавати дієву допомогу іншим людям. 

47. Бути оптимістом, мати почуття гумору. 

48. Володіти сильною волею. 

49. Самовдосконалюватися. 

50. Займати високе положення в суспільстві. 
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Обробка результатів (ЦО – ціннісні орієнтації, ЦОЛ – ціннісні орієнтації 

особистості): 

ЦО на працю: 13, 23, 33, 34, 43. 

ЦО на спілкування: 14, 24, 44, 47, 27, 46. 

ЦО на пізнання: 1, 21, 41, 31, 11, 49. 

ЦО на громадську діяльність: 10, 20, 26, 30, 40, 50, 38, 4. 

ЦО на матеріальні цінності: 2, 22, 32, 42, 12. 

ЦО на розвиток моральних якостей: 6, 9, 7, 16, 36, 37, 27, 39, 19. 

ЦО на розвиток вольових якостей: 17, 25, 35, 45, 48, 26, 5. 

ЦО на розвиток ділових якостей: 18, 15, 39, 8, 28, 3, 38. 

ЦОЛ = S/n, де S – загальна кількість цінностей в кожному рядку, n – число 

цінностей, зазначених вами. У нашому випадку більш доцільним, з 

урахуванням виділення чотирьох рівнів володіння «позитивними», на наш 

погляд, ціннісними орієнтаціями студентами, які в майбутньому працюватимуть з 

обдарованими дітьми, була прийнята інша шкала оцінювання рівня 

необхідних якостей для майбутніх соціальних педагогів. У даному випадку 

тільки 5 питань відображають спрямованість особистості на матеріальні 

цінності (2, 22. 32 42, 12), тому бали за даними питаннями не прораховуються. 

Оскільки максимально за певне твердження можна проставити 7 балів, тоді 

максимальна кількість балів дорівнює (50–5)*7=315 балів. З урахуванням 

чотирирівневого оцінювання отримуємо такий ключ до тесту: 

Високий рівень цінностей особистості, якими повинен володіти 

соціальний педагог під час роботи з обдарованими дітьми 236–315 балів, 

Достатній рівень 157–235 балів, 

Середній рівень 78–156 балів, 

Низький рівень – до 77 балів включно. 
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Тест «Потреба в досягненні мети» (за Ю. Орловим) 

 

Чим вище у людини самооцінка, тим більше він активний і націлений на 

досягнення. Потреба в досягненні перетворюється в такому випадку в 

особистісну властивість, установку. 

Шкала оцінки потреби в досягненні успіху довела свою ефективність 

при підборі кадрів, оцінці мотивації праці, роботі з резервами кадрів, 

супроводі резерву кадрів на висування, діагностиці якостей, необхідних 

керівнику, в психології спорту та інших областях. 

Мотивація досягнення (успіху, мети) виражається в прагненні до 

поліпшення результатів, наполегливості в досягненні своїх цілей, і впливає на 

все людське життя. 

Даний тест-опитувальник був розроблений Ю. Орловим в 1978 році. 

Методика включає в себе 23 запитання. Середній час тестування – 10–15 хв. 

 

Інструкція 

Вам пропонується ряд тверджень. Якщо Ви згодні з висловлюванням, то 

поруч з його номером напишіть «так» або поставте знак «+», якщо не згодні – 

«ні» («–»). 

 

Стомлений матеріал 

1. Думаю, що успіх в житті, швидше, залежить від випадку, ніж від 

розрахунку. 

2. Якщо я втрачу улюблене заняття, життя для мене втратить будь- 

який сенс. 

3. Для мене в будь-якій справі важливіше не його виконання, а кінцевий 

результат. 
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4. Вважаю, що люди більше страждають від невдач на роботі, ніж від 

поганих взаємин з близькими. 

5. На мою думку, більшість людей живуть далекими цілями, а не 

близькими. 

6. У житті у мене було більше успіхів, ніж невдач. 

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні. 

8. Навіть у звичайній роботі я намагаюся удосконалити деякі її елементи. 

9. Цілком зайнятий думками про успіх, я можу забути про запобіжні 

заходи. 

10. Мої близькі вважають мене ледачим. 

11. Думаю, що в моїх невдачах винні, швидше, обставини, ніж я сам. 

12. Терпіння в мені більше, ніж здібностей. 

13. Мої батьки занадто суворо контролювали мене. 

14. Лінощі, а не сумнів в успіху змушує мене часто відмовлятися від  

своїх намірів. 

15. Думаю, що я впевнена в собі людина. 

16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть, якщо шанси невеликі. 

17. Я старанна людина. 

18. Коли все йде гладко, моя енергія посилюється. 

19. Якби я був журналістом, я писав би, швидше, про оригінальні 

винаходи людей, ніж про події. 

20. Мої близькі зазвичай не поділяють моїх планів. 

21. Рівень моїх вимог до життя нижчий, ніж у моїх товаришів. 

22. Мені здається, що наполегливості в мені більше, ніж здібностей. 

23. Я міг би досягти більшого, звільнившись від поточних справ. 
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Ключ до тесту-опитувальника Орлова 

Відповіді «Так» ( «+») на запитання: 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 23; 

відповіді «Ні» («–») на запитання: 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 

 

Обробка результатів 

За кожну відповідь, що збігається з ключем, ставиться 1 бал, відповіді 

підсумовуються. 

Інтерпретація і розшифровка методики Орлова за чотирирівневим 

оцінюванням: 

0 – 9 балів – низька потреба в досягненнях; 

10 – 15 балів – середня потреба в досягненнях; 

16 – 18 балів – достатня потреба в досягненнях; 

19 – 23 балів – висока потреба в досягненнях; 

Особи з високим рівнем потреби в досягненнях відрізняються такими 

рисами: 

– наполегливістю в досягненні своїх цілей; 

– незадоволеністю досягнутим; 

– постійним прагненням зробити справу краще, ніж раніше; 

– схильністю сильно захоплюватися роботою; 

– прагненням у будь-якому випадку пережити задоволення успіху; 

– нездатністю погано працювати; 

– потребою винаходити нові прийоми роботи у виконанні звичайних 

справ; 

– відсутністю духу суперництва, бажанням, щоб і інші разом з ними 

пережили успіх і досягнення результату; 

– незадоволеністю легким успіхом і несподіваною легкістю завдання; 

– готовністю прийняти допомогу і допомагати іншим при вирішенні 

складних завдань, щоб спільно випробувати радість успіху. 
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Тест «Вивчення спрямованості особистості» (В. Смекала і М. Кучер) 

 

Методика розроблена чеськими психологами В. Смекалом і М. Кучер. 

В основі методики Смекала–Кучера лежить дещо змінена орієнтовна анкета 

Б. Басса. Методика Смекала–Кучера заснована на словесних реакціях 

випробуваного в передбачуваних ситуаціях, пов’язаних з роботою або участю 

в них інших людей. Відповіді випробуваного залежать від того, які види 

задоволення і винагороди він віддає перевагу. Хоча у випробуваного і 

створюється враження, що за допомогою цієї методики отримують орієнтовну 

інформацію про нього самого, в дійсності ж випробування дозволяє вивчити 

основну життєву позицію. 

Призначення дослідження – визначення спрямованості людини: 

особистісної (на себе), ділової (на завдання) і колективістської (на взаємодію). 

Особистісна спрямованість (спрямованість на себе – НС) пов’язується 

з переважанням мотивів власного благополуччя, прагнення до особистого 

першості, престижу. Така людина найчастіше буває зайнятою сама собою, 

своїми почуттями і переживаннями і мало реагує на потреби людей навколо 

себе. У роботі бачить насамперед можливість задовольнити свої домагання. 

Колективістська спрямованість, або спрямованість на взаємні дії (ВД), 

має місце тоді, коли вчинки людини визначаються потребою в спілкуванні, 

прагненням підтримувати гарні відносини з товаришами по роботі. Така 

людина виявляє інтерес до спільної діяльності. 

Ділова спрямованість (спрямованість на завдання – НЗ) відображає 

переважання мотивів, породжуваних самою діяльністю, захоплення процесом 

діяльності, безкорисливе прагнення до пізнання, оволодіння новими вміннями і 

навичками. Зазвичай така людина прагне співпрацювати з колективом і 

домагається найбільшої продуктивності групи, а тому намагається довести точку 

зору, яку вважає корисною для виконання поставленого завдання. 
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Необхідно відповісти, що всі три види спрямованості не абсолютно 

ізольовані, а в основному поєднуються. Тому коректніше буде говорити в 

результаті діагностики не про єдину, а про домінуючу спрямованість 

особистості. 

Інструкція випробуваному. На кожен пункт анкети можливі три 

відповіді, позначені літерами А, В, С. З відповідей на кожен пункт виберіть 

той, який найкраще виражає вашу точку зору, який для вас найбільш цінний 

або найбільше відповідає правді. Букву вашої відповіді напишіть в листі 

відповідей навпроти номера запитання в стовпчику «Найбільше». Потім з 

відповідей на це ж питання виберіть ту, яка найдальше знаходиться від вашої 

точки зору, найменш цінна для вас або найменше відповідає правді. 

Відповідну букву напишіть навпроти номера запитання, але в рубриці 

«Найменше». Для кожного запитання використовуйте тільки дві літери, 

відповідь, що залишилася, не записуйте ніде. Над запитаннями не думайте 

занадто довго: перший вибір зазвичай буває найкращим. Час від часу 

контролюйте себе: чи правильно ви записуєте відповіді, чи вони у стовпчику, 

чи скрізь проставлені букви. Якщо виявиться помилка, виправте її, але так, 

щоб виправлення було чітко видно. 

Текст опитувальника 

1. Найбільше задоволення в житті дає: 

A. Оцінка роботи. 

B. Свідомість того, що робота виконана добре. 

C. Свідомість, що знаходишся серед друзів. 

2. Якби я грав у футбол, то хотів би бути: 

A. Тренером, який розробляє тактику гри. 

B. Відомим гравцем. 

C. Обраним капітаном команди. 
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3. Кращими викладачами є ті, які: 

A. Мають індивідуальний підхід. 

B. Захоплені своїм предметом і викликають інтерес до нього. 

C. Створюють в колективі атмосферу, в якій ніхто не боїться висловити 

свою точку зору. 

4. Учні оцінюють якнайгірших таких викладачів, які: 

А. Не приховують, що деякі люди їм не симпатичні. 

В. Викликають у всіх дух змагання. 

С. Викликають враження, що предмет, який вони викладають, їх не 

цікавить. 

5. Я радий, коли мої друзі: 

A. Допомагають іншим, коли для цього є випадок. 

B. Завжди вірні і надійні. 

C. Інтелігенти і у них широкі інтереси. 

6. Кращими друзями вважають тих: 

А. З якими складаються взаємні відносини. 

B. Які можуть більше, ніж я. 

C. На яких можна сподіватися. 

7. Я хотів би бути відомим, як ті, хто: 

А. Домігся життєвого успіху. 

Б. Може сильно любити. 

С. Відрізняється дружелюбністю і доброзичливістю, 

8. Якби я міг вибирати, я хотів би бути: 

A. Науковим працівником. 

B. Начальником відділу. 

C. Досвідченим пілотом. 

9. Коли я був дитиною, я любив: 

A. Ігри з друзями. 

B. Успіхи в справах. 

C. Коли мене хвалили. 
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10. Найбільше мені не подобається, коли я: 

A. Зустрічаю перешкоду в ході виконання покладеного на мене завдання. 

B. Коли в колективі погіршуються товариські відносини. 

C. Коли мене критикує дорослий (учитель). 

11. Основна роль школи має полягати в: 

A. Підготовці учнів до роботи за фахом. 

B. Розвитку індивідуальних здібностей і самостійності. 

C. Вихованні в учнях якостей, завдяки яким вони могли б уживатися  

з людьми. 

12. Мені не подобаються колективи, в яких: 

A. Недемократична система. 

B. Людина втрачає індивідуальність в загальній масі. 

C. Неможливо прояв власної ініціативи. 

13. Якби у мене було більше вільного часу, я б використав його: 

A. Для спілкування з друзями. 

B. Для улюблених справ і самоосвіти. 

C. Для безтурботного відпочинку. 

14. Мені здається, що я здатний на максимальне, коли: 

A. Працюю із симпатичними людьми. 

B. У мене робота, яка мене задовольняє. 

C. Мої зусилля досить винагороджені. 

15. Я люблю, коли: 

A. Приємно проводжу час з друзями. 

B. Інші цінують мене. 

C. Відчуваю задоволення від виконаної роботи. 

16. Якби про мене писали в газетах, мені хотілося б, щоб: 

A. Відзначили справу, яку я виконав. 

B. Похвалили мене за мою роботу. 

C. Повідомили про те, що мене вибрали в комітет або бюро. 
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17. Найкраще я вчився б, якби викладач: 

A. Мав до мене індивідуальний підхід. 

B. Стимулювати мене на більш цікаву роботу. 

C. Викликав дискусію зі спірного питання. 

18. Немає нічого гіршого, ніж 

A. Образа особистої гідності. 

B. Неуспіх у ході виконання важливого завдання. 

C. Втрата друзів. 

19. Найбільше я ціную: 

A. Особистий успіх. 

B. Загальну роботу. 

C. Практичні результати. 

20. Дуже мало людей: 

A. Дійсно радіють виконаній роботі. 

B. Із задоволенням працюють в колективі. 

C. Виконують роботу по-справжньому добре. 

21. Я не переношу: 

А. Сварки і суперечки. 

B. Відкидання всього нового. 

C. Людей, які ставлять себе вище інших. 

22. Я хотів би: 

A. Щоб навколишні вважали мене своїм другом. 

B. Допомагати іншим у спільній справі. 

C. Викликати захоплення інших. 

23. Я люблю начальство, коли воно: 

A. Вимогливе. 

B. Користується авторитетом. 

C. Доступне. 
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24. На роботі я хотів би: 

А. Щоб рішення приймалися колективно. 

B. Самостійно працювати над вирішенням проблеми. 

C. Щоб начальник визнав мої переваги. 

25. Я хотів би прочитати книгу: 

A. Про мистецтво добре уживатися з людьми. 

B. Про життя відомої людини. 

C. Типу «Зроби сам». 

26. Якби у мене були музичні здібності, я хотів би бути: 

A. Диригентом. 

B. Солістом. 

C. Композитором. 

27. Вільний час з найбільшим задоволенням проводжу: 

A. Дивлячись детективні фільми. 

B. У розвагах з друзями. 

C. Займаючись своїм захопленням. 

28. За умови фінансового успіху я б із задоволенням: 

A. Вигадав цікавий конкурс. 

B. Виграв би в конкурсі. 

C. Організував би конкурс і керував ним. 

29. Для мене найважливіше знати: 

A. Що я хочу зробити. 

B. Як досягти мети. 

C. Як залучити інших до досягнення моєї мети. 

30. Людина повинна вести себе так, щоб: 

A. Інші були задоволені ним. 

B. Виконати насамперед свою задачу. 

C. Не потрібно було докоряти йому за роботу. 
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Бланк відповідей до методики «Спрямованість особистості» 

Найбільше  Найменше  Найбільше Найменше Найбільше Найменше Найбільше Найменше 

1  9  17  25  

2  10  18  26  

3  11  19  27  

4  12  20  28  

5  13  21  29  

6  14  22  30  

7  15  23  31  

8  16  24  32  
 

Форма 1. 

Обробка результатів. Ключ до опитувальника. Направленість на себе 

(НС), взаємодію (ВД), задачу (НЗ) 

1. А 

2. В 

3. А 

4. А 

5. В 

6. С 

7. А 

8. С 

9. С 

10. С 

11. В 

12. В 

13. С 

14. С 

15. А 

16. В 

17. А 

18. А 

19. А 

20. С 

21. С 

22. С 

23. В 

24. С 

25. В 

26. В 

27. А 

28. В 

29. А 

30. С 

1. С 

2. С 

3. С 

4. В 

5. А 

6. А 

7. С 

8. В 

9. А 

10. В 

11. С 

12. А 

13. А 

14. А 

15. С 

16. С 

17. С 

18. С 

19. В 

20. В 

21. А 

22. А 

23. С 

24. А 

25. А 

26. А 

27. В 

28. С 

29. С 

30. А 

1. В 

2. А 

3. В 

4. С 

5. С 

6. В 

7. В 

8. А 

9. В 

10. А 

11. А 

12. С 

13. В 

14. В 

15. В 

16. А 

17. В 

18. В 

19. С 

20. А 

21. В 

22. В 

23. А 

24. В 

25. С 

26. С 

27. С 

28. А 

29. В 

30. В 
 

Якщо зазначена в ключі буква занесена в рубрику «Найбільше», то 

випробуваному ставиться знак «+» за даним видом спрямованості. Якщо ж 

вона розташована під індексом «Найменше», то йому ставиться знак «–». 

Потім підраховують кількість «+» і записують їх у підсумкову таблицю у 

відповідні стовпці НС, або ВД, або НЗ залежно від того, який ключ 

використовувався. Так само підраховується кількість «–». 
 

Протокол обробки результатів методики «Спрямованість особистості» 

 НС ВД НЗ 

Кількість «+»    

Кількість «–»    

Сума    

+ 30    
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Форма 2. 

Кількість «+» підсумовується з кількістю «–» (з урахуванням знака!). 

Отриманий результат записується в підсумкову таблицю в рядок «Сума». 

Нарешті, до отриманого числа додається 30 (знову з урахуванням знака!). Цей 

показник і характеризує рівень вираженості даного виду спрямованості. 

Загальна сума всіх балів за трьома видами спрямованості має дорівнювати 90. 

Підсумкова таблиця (приклад) 

 НС ВД НЗ 

Кількість «+» + 8 + + 12 

Кількість «–» – 11 – 11 – 8 

Сума – 3 – 1 + 4 

+ 30 + 27 + 29 + 34 

 

Інтерпретація ключа до тесту буде така. Як зазначено вище загальна 

сума балів за всіма стовпцями дорівнює 90. У нашому випадку 

досліджуваними параметрами є шкали ВД (взаємодія) і НЗ (спрямованість на 

вирішення завдань). Верхньою межею високого рівня є 90 балів, коли НС = 0. 

Нижньою межею достатнього рівня є сума балів за шкалами ВД, НЗ, рівна 60 

балам, коли НС = ВД = НЗ. Нижня межа високого рівня і верхня межа 

достатнього визначені шляхом перерозподілу проміжного числа балів (90–60) 

/ 2 = 15. Нижньою межею середнього рівня є показник, розрахований таким 

чином: НС = ВД + НЗ, тобто 45 балів. 

Високий рівень готовності 75–90 балів, 

Достатній 60–74 бали, 

Середній 45–59 балів, 

Низький до 44 балів включно. 



254 

Додаток В7 

 

Приклад контрольної роботи  

для визначення рівня когнітивної готовності студентів  

 

Мета: визначення когнітивної готовності студентів до організації 

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 
 

1. Оберіть варіант відповіді, що більш точно характеризує поняття 

«обдарованість» (1 бал): 

а) системна якість психіки; 

б) незвичайне явище у психології людини; 

в) якість лише наділених даром людей. 

2. З наведених тверджень оберіть правильне, що відповідає на 

запитання: «Чи мають проблеми обдаровані школярі?» (1 бал) 

а) У них не може бути проблем, бо їхня обдарованість сприяє тому, що 

вони досконалі; 

б) Обдаровані діти – це категорія дітей з девіантною поведінкою; 

в) Обдаровані школярі мають труднощі як особистісні, так і соціальні. 

3. Надайте визначення поняттю «соціально-педагогічний супровід 

обдарованих школярів» (1 бал)________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. З наведеного переліку оберіть ті труднощі, на вирішення яких може 

впливати соціальний педагог (1 бал): 

а) постійні конфлікти у класі; 

б) суперечки з вчителями; 

в) занурення у власний світ переживань; 

г) емоційні проблеми (замкненість, небажання розмовляти з однолітками); 

д) неадекватна самооцінка; 

е) байдуже ставлення до вимог учителів, а також інформації, яка 

надається протягом уроку. 

5. Дайте характеристику проблем обдарованих школярів, які 

виховуються у сім’ях групи «соціального ризику» (1 бал). 

6.  Охарактеризуйте специфіку роботи соціального педагога у 

спеціалізованому закладі для обдарованих школярів (2 бали). 

7. Серед переліку виберіть та оформіть у вигляді порівняльної таблиці 

причини та наслідки виникнення проблем обдарованих школярів (2 бали): 

а) небажання школярів навчатися за загальною програмою; 
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б) втручання батьків у справи дітей; 

в) надмірна увага до обдарованих учнів з боку громадськості; 

г) порушення дисципліни на уроках; 

д) відсутність творчого підходу вчителів у поданні навчального матеріалу; 

ж) постійна зайнятість учнів різними справами; 

к) участь учнів у позашкільних заходах, які можуть відволікати їх від 

навчання; 

л) незнання батьками особливостей обдарованих школярів; 

м) недостатня увага з боку держави до проблем обдарованих школярів; 

н) відсутність спеціалізованих закладів для обдарованих школярів; 

п) неготовність учителів до роботи з обдарованими школярами; 

р) недбале ставлення батьків до виховання обдарованих дітей; 

с) небажання самої дитини докладати зусиль у засвоєнні нецікавих 

предметів. 
 

Причини (літери відповідей) Наслідки (літери відповідей) 

  
 

8. З наведеного переліку оберіть функції соціально-педагогічної 

діяльності, що реалізуються соціальним педагогом під час організації 

супроводу обдарованих школярів з особливими потребами (3 бали): 

а) діагностична; 

б) охоронно-захисна; 

в) корекційно-розвивальна; 

г) просвітницька: 

д) психотерапевтична; 

е) профілактична; 

ж) консультаційна; 

к) прогностична; 

л) координаційна. 

 

Оцінюється за дванадцятибальною шкалою. 

Високий рівень – 10–12 балів, 

Достатній – 7–9 балів, 

Середній – 4–6 балів, 

Низький – 1–3 бали. 
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Тест «Діагностика комунікативної толерантності» (В.В. Бойка) 

 

Інструкція до тесту 

Вам надається можливість зробити екскурс в різноманіття людських 

відносин. З цією метою вам пропонується оцінити себе в дев’яти 

запропонованих нескладних ситуаціях взаємодії з іншими людьми. При 

відповіді важлива перша реакція. Пам’ятайте, що немає поганих або хороших 

відповідей. Відповідати треба не роздумуючи довго, не пропускаючи питання. 

Свої бали слід проставляти поряд із затвердженням. 

Міру згоди із судженням висловлюйте так: 

0 – балів – зовсім неправильно, 

1 – правильно деякою мірою (несильно), 

2 – правильно значною мірою (значно), 

3 – правильно надзвичайно (дуже сильно). 

Перевірте себе: наскільки ви здатні приймати чи не приймати 

індивідуальності зустрічаються нам людей. Нижче наводяться судження; 

скористайтеся оцінками від 0 до 3 балів, щоб висловити, наскільки правильні 

вони по відношенню особисто до вас. 

• Повільні люди зазвичай діють мені на нерви. 

• Мене дратують метушливі, непосидючі люди. 

• Галасливі дитячі ігри переношу важко. 

• Оригінальні, нестандартні, яскраві особистості зазвичай діють на мене 

негативно. 

• Бездоганна у всіх відношеннях людина насторожила би мене. 

Перевірте себе: чи немає у вас тенденції оцінювати людей, виходячи з 

власного «Я». Міру згоди із судженнями, як і в попередньому випадку, 

висловлюйте в балах від 0 до 3. 

• Мене зазвичай виводить з рівноваги некмітливий співрозмовник. 
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• Мене дратують любителі поговорити. 

• Я обтяжувався б розмовою з байдужим для мене супутником в поїзді, 

літаку, якби він проявив ініціативу. 

• Я обтяжувався б розмовами випадкового супутника, який поступається 

мені за рівнем знань і культури. 

• Мені важко знайти спільну мову з партнерами іншого інтелектуального 

рівня, ніж у мене. 

Перевірте себе: якою мірою категоричні або незмінні ваші оцінки на 

адресу оточуючих. 

• Сучасна молодь викликає неприємні відчуття своїм зовнішнім виглядом 

(зачіска, косметика, одяг). 

• Так звані «нові росіяни» зазвичай викликають неприємне враження або 

безкультур’ям, або рвацтвом. 

• Представники деяких національностей в моєму оточенні відверто 

несимпатичні мені. 

• Є тип чоловіків (жінок), який я не виношу. 

• Терпіти не можу ділових партнерів з низьким професійним рівнем. 

Перевірте себе: якою мірою ви вмієте приховувати або згладжувати 

неприємні враження при зіткненні з некомунікабельними якостями людей 

(ступінь згоди із судженнями оцінюйте від 0 до 3 балів). 

• Вважаю, що на грубість треба відповідати тим самим. 

• Мені важко приховати, якщо людина чимось неприємна. 

• Мене дратують люди, які прагнуть в суперечці настояти на своєму. 

• Мені неприємні самовпевнені люди. 

• Зазвичай мені важко втриматися від зауваження на адресу озлобленої 

або нервової людини, яка штовхається в транспорті. 

Перевірте себе: чи є у вас схильність переробляти і перевиховувати 

партнера (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 
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• Я маю звичку повчати оточуючих. 

• Невиховані люди обурюють мене. 

• Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховувати кого-небудь. 

• Я за звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження. 

• Я люблю командувати близькими. 

Перевірте себе: якою мірою ви схильні підганяти партнерів під себе, 

робити їх зручними (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

• Мене дратують люди похилого віку, коли вони в годину пік виявляються 

в міському транспорті або в магазинах. 

• Жити в номері готелю зі сторонньою людиною для мене просто 

катування. 

• Коли партнер не погоджується в чомусь з моєю правильною позицією, 

то зазвичай це дратує мене. 

• Я проявляю нетерпіння, коли мені заперечують. 

• Мене дратує, якщо партнер робить щось по своєму, не так, як мені того 

хочеться. 

Перевірте себе: чи властива вам така тенденція поведінки (оцінка 

суджень від 0 до 3 балів). 

• Зазвичай я сподіваюся, що моїм кривдникам дістанеться по заслугах. 

• Мене часто дорікають в буркотливості. 

• Я довго пам’ятаю образи, завдані мені тими, кого я ціную або поважаю. 

• Не можна прощати товаришам по службі безтактні жарти. 

• Якщо діловий партнер ненавмисно зачепить моє самолюбство, то я на 

нього просто ображуся. 

Перевірте себе: якою мірою ви терпимі до дискомфортних станів 

оточуючих (оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

• Я засуджую людей, які плачуться в чужу жилетку. 
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• Внутрішньо я не схвалюю колег (приятелів), які за нагоди розповідають 

про свої хвороби. 

• Я намагаюся йти від розмови, коли хто-небудь починає скаржитися на 

своє сімейне життя. 

• Зазвичай я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів (подруг). 

• Іноді мені подобається позлити кого-небудь з рідних і друзів. 

Перевірте себе: які ваші адаптаційні можливості у взаємодії з людьми 

(оцінка суджень від 0 до 3 балів). 

• Зазвичай мені важко йти на поступки партнерам. 

• Мені важко ладити з людьми, у яких поганий характер. 

• Зазвичай я насилу пристосовуюся до нових партнерів по спільній роботі. 

• Я уникаю підтримувати відносини з дещо дивними людьми. 

• Зазвичай я з принципу наполягаю на своєму, навіть якщо розумію, що 

партнер прав. 

 

Обробка й інтерпретація результатів тесту 

Отже, ви ознайомилися з деякими поведінковими ознаками, що свідчать 

про низький рівень загальної комунікативної толерантності. Підрахуйте суму 

балів, отриманих вами за всіма ознаками, і зробіть висновок: чим більше балів, 

тим нижче рівень комунікативної толерантності. Максимальне число балів, які 

можна заробити – 135, свідчить про абсолютну нетерпимість до оточуючих, 

що навряд чи можливо для нормальної особистості. Точно так само 

неймовірно отримати нуль балів – свідоцтво терпимості до всіх типів 

партнерів у всіх ситуаціях. У середньому, за нашими даними, опитані 

набирають: 

• керівники медичних установ і підрозділів – 40 балів, 

• медсестри – 43 бали, 

• вихователі – 31 бал. 

Продовження Додатка В8 
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Порівняйте свої дані з наведеними і зробіть висновок про свою 

комунікативну толерантність. 

Зверніть увагу на те, з яким із 9 запропонованих вище поведінкових ознак 

у вас високі сумарні оцінки (тут можливий інтервал від 0 до 15 балів). Чим 

більше балів за конкретною ознакою, тим менше ви терпимі до людей в 

даному аспекті відносин з ними. Навпаки, чим менше ваші оцінки за тією чи 

іншою поведінковою ознакою, тим вище рівень загальної комунікативної 

толерантності за даним аспектом відносин з партнерами. Зрозуміло, отримані 

дані дозволяють помітити лише основні тенденції, властиві вашій взаємодії з 

партнерами. У безпосередньому, живому спілкуванні особистість 

проявляється яскравіше і різноманітніше. 

 

Ключ до тесту, інтерпретований для чотирирівневої оцінки 

Спираючись на запропонований авторами тесту можливий інтервал –  

15 балів, а також з огляду на підготовку майбутніх соціальних педагогів  

(по близькості професій – вихователі – 31 бал), за верхню межу вищого рівня 

комунікативної толерантності приймаємо кількість балів 31. Далі 

прораховуємо інтервал з урахуванням допустимого – 15 балів, беручи до 

уваги, що чим більша кількість балів набирає опитуваний, тим меншою 

терпимістю до оточуючих він володіє. 

Вищий рівень – 45–31 бал. 

Достатній – 60–46 бал. 

Середній – 76–61 бал. 

Низький – понад 77 балів. 
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Тест «Визначення вербальної креативності» С. Медніка  

(адаптація А.Н. Вороніна, дорослий варіант) 

 

Запропонована методика є російськомовним адаптованим варіантом 

тесту С. Мідника (тест віддалених асоціацій). Методика адаптована в 

лабораторії психології здібностей Інституту психології Російської академії 

наук на вибірці школярів старших класів Л.Г. Алексєєвої, Т.В. Галкіної, на 

вибірці менеджерів у віці від 23 до 35 років – А.Н. Вороніним. 

Розроблений тест призначений для діагностики вербальної креативності, 

яка визначається як процес перекомбінування елементів ситуації. У даному 

випадку випробуваним пропонуються словесні тріади (трійки слів), елементи 

яких належать до взаємно віддалених асоціативних областей. Випробуваному 

необхідно встановити між ними асоціативний зв’язок шляхом знаходження 

четвертого слова, яке об’єднувало б елементи так, щоб з кожним з них воно 

утворювало якесь словосполучення. Як стимулювальний матеріал в тесті 

використовуються 40 словесних тріад. 

Під час розробки даного тесту використовувалися принципи побудови 

методики, які не регламентує діяльність випробуваного. Так, тестові завдання 

були максимально звільнені від орієнтації на мотивацію досягнення, оскільки 

мотивація досягнення є стимуляцією діяльності. 

Розроблена ж методика направлена на виявлення і оцінку існуючого у 

випробуваного, часто прихованого, що блокується креативним потенціалом, а 

не особливостей діяльності випробуваного в даних експериментальних умовах. 

Завдання методики не були будь-яким чином обмежені. Вона була 

побудована не за принципом тесту або завдання, а як необмежене поле 

діяльності у вигляді однотипних завдань. 

Пацієнта не можна обмежувати часом вирішення тестових завдань. 

Бажано працювати з випробуваним індивідуально, хоча можливий і  

груповий варіант. 
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Дорослий варіант методики, адаптований А.Н. Вороніним, є груповим 

скороченим варіантом, що складається з однієї серії (20 тріад) і не передбачає 

розминки, оскільки розминка у дорослих людей в ситуації дефіциту часу для 

виконання (підприємці – зазвичай зайняті люди) дає систематичний зсув в 

результатах тестування, який визначається завданнями розминки. Стомлений 

матеріал для скороченого групового варіанта методики взято з другої серії 

підліткового варіанта методики. 

Особливості проведення 

Проводячи тестування, краще уникати відкритого обговорення 

предметної спрямованості методики, тобто не слід повідомляти про те, що 

вивчаються творчі здібності, творче мислення. Тест можна подати як методику 

на «оригінальність», можливість виразити себе в незвичній діяльності, 

ситуації. Час тестування не потрібно обмежувати, але орієнтовно 

випробовувані витрачали на кожну трійку слів по 1–2 хв. 

Інструкція 

Вам пропонуються три слова, до яких необхідно підібрати ще одне слово 

так, щоб воно поєднувалося з кожним з трьох запропонованих слів 

(складається деяке словосполучення). 

Наприклад, для трьох слів гучна, правда, повільно словом-відповіддю може 

служити слово говорити (голосно говорити, говорити правду, повільно говорити). 

Ви можете також змінювати слова граматично і використовувати приводом, 

наприклад, для слів годинник, скрипка, єдність відповіддю може бути слово 

майстер (майстер по годинниках, скрипковий майстер, єдиний майстер). 

Постарайтеся, щоб ті образи і асоціації, які приходять вам в голову у 

відповідь на запропоновані слова, були якомога оригінальніше і яскравіше. 

Постарайтеся подолати стереотипи і придумати щось нове і оригінальне. 

Спробуйте дати максимальну кількість відповідей на кожну трійку слів. 
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Стимулювальний матеріал 

1) випадкова гора довгоочікувана 

2) вечірня папір стінна 

3) назад батьківщина шлях 

4) далеко сліпий майбутнє 

5) народна страх світова 

6) гроші квиток вільне 

7) людина погони завод 

8) двері довіру швидко 

9) друг місто коло 

10) поїзд купити паперовий 

11) колір заєць цукор 

12) ласкава зморшки казка 

13) співак Америка тонкий 

14) важкий народження урожайний 

15)багато нісенітниця прямо 

16) кривої окуляри гострий 

17) садові мозок порожня 

18) гість випадково вокзал 

Обробка результатів в скороченому груповому варіанті 

Оригінальність відповідей оцінюється виходячи з усього масиву даних і 

підраховується за формулою: 

max

1
,
1

r

x
O

X





 

де rO  – оригінальність даного типу відповіді; x  – кількість відповідей 

даного типу; maxX  – максимальна кількість відповідей в типі. 

При цьому під типом відповіді вважалися однокореневі слова, що несуть 

приблизно однакове смислове навантаження. 
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Так, слова прагнення, прагнути, устремління, прагну – розглядалися як 

слова однотипні і об’єднувалися в один тип відповідей: прагнення. 

Для оцінки результатів тестування людей, що належать до контингенту 

менеджерів або схожим з ним, пропонується наступний алгоритм дій. 

Необхідно зіставити відповіді випробовуваних з наявними типовими 

відповідями і при знаходженні схожого типу відповіді привласнити даній 

відповіді оригінальність, вказану в списку. Якщо в списку немає такого типу 

відповідей, то оригінальність даної відповіді вважається – 1. Індекс 

оригінальності підраховується як середнє оригінальностей всіх відповідей, 

тобто сума оригінальностей всіх відповідей ділиться на кількість відповідей. 

Кількість відповідей може не збігатися з кількістю «три слова». На деякі  

три слова випробовувані дають два, три відповіді, на деякі – відповіді відсутні. 

Індекс унікальності, за Мідником, дорівнює кількості унікальних відповідей. 

Інтерпретація результатів тестування з даного тесту досить сильно 

залежить від специфіки вибірки, тому адекватні і надійні висновки про окрему 

людину можна отримати тільки в рамках даної вибірки або схожою з нею. В 

даному випадку представлені норми і списки типових відповідей для вибірки 

молодих менеджерів, і відповідно можна досить добре оцінювати вербальну 

креативність людей такого або схожого контингенту. Якщо вибірка сильно 

відрізняється від пропонованої, то аналізують результати за всією новою 

вибіркою і тільки тоді дають висновки про окремих людей. 

Використовуючи Процентуальну шкалу, побудовану для індексу 

оригінальності, індексу унікальності і для показника «кількість відповідей», 

можна визначити місце конкретного випробуваного щодо пропонованої 

вибірки і відповідно зробити висновки про ступінь розвитку у нього 

вербальної креативності та продуктивності. 
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1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

2 1,00 0,94 0,91 0,86 0,81 0,61 

3 19,00 6,00 4,00 3,00 2,00 0,00 

4 49,00 20,00 15,00 12,00 10,00 1,00 
 

Примітка: 

1 – відсоток людей, результати яких перевищують зазначений рівень, 

2 – значення індексу оригінальності, 

3 – значення індексу унікальності, 

4 – кількість відповідей. 

Так, якщо у випробуваного X  сума оригінальностей відповідей склала 

20,75 і всього в його протоколі 25 відповідей, то його індекс оригінальності 

дорівнює 0,83. Кількість унікальних відповідей – 16. 

Результати такого протоколу показують, що дана людина знаходиться 

між 60% і 80%, тобто від 60% до 80% людей в даній вибірці мають вербальну 

креативність (за індексом оригінальності) вище, ніж у нього. Однак індекс 

унікальності у нього вище, і тільки 40% (навіть менше) мають індекс вищий. 

Для оцінки креативності як такої велику перевагу має індекс унікальності, що 

показує, наскільки дійсно нове може створити людина, але диференціювальна 

сила пропонованого індексу недостатньо велика, і тому часто 

використовується індекс оригінальності. Кількість відповідей показує 

насамперед ступінь продуктивності і працездатності. За даними автора, цей 

індекс значною мірою корелює з мотивацією досягнення, тобто чим вище 

кількість відповідей, тим вище мотивація досягнення. 

Ключ до тесту отримуємо за кількістю оригінальних відповідей 

(кількість балів = кількість відповідей з урахуванням шкали оригінальності): 

Високий рівень вербальної креативності – 21–49 балів. 

Достатній – 16–20 балів. 

Середній – 11–15 балів 

Низький – менше 10 балів. 
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Оцінний лист «Визначення практичної готовності студентів до 

організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів» 

 

Мета: вивчення діагностико-прогностичних умінь студентів – майбутніх соціальних 

педагогів протягом практики та на практичних заняттях 

 

_____________________________________________________________________________ 

ПІБ студента 

 

1.Оцінка визначення студентом проблеми обдарованого школяра: 

А) чітко визначає проблему, може підбирати самостійно діагностичний 

інструментарій; 

Б) бачить, що є проблема, але не може спроектувати систему заходів щодо її 

вирішення; 

В) відсутнє вміння визначати проблему, аналізувати її. 

 

2. Оцінка роботи студентів з учнями: 

А) проявляє активність, уважно ставиться до учнів, підходить до них, пояснюючи 

зміст питань анкети, відмічає учнів, чия поведінка відрізняється від більшості учнів 4-го 

класу; 

Б) намагається врахувати умови проведення діагностування, але часто 

відволікається, відчуває складність під час пояснення змісту запитань; 

В) не спостерігає за учнями під час проведення діагностики, зайнятий вивченням 

питань анкети. 

 

3. Після проведення діагностики студент: 

А) визначає наявність проблеми в учня, плануючи подальшу діяльність з ним; 

Б) визначає проблему, але відчуває труднощі в організації системної роботи з її 

вирішення; 

В) не визначає проблему, не вважає за потрібне у подальшій діяльності впливати на 

вирішення труднощів. 

 

4. У процесі проходження практики студент: 

А) дотримується певного алгоритму вивчення та спостереження за дітьми; 

Б) напрями своєї майбутньої діяльності не систематизовані; 

В) відсутня логічно побудована схема діагностики та спостереження. 

 

Обробка результатів 

Відповіді А оцінюються в 3 бали, Б – 2 бали, В – 1 бал.  

Високий рівень практичної готовності  10 – 12 балів, 

Достатній – 7–9 балів. 

Середній – 4–6 балів. 

Низький – 1–3 бали.  
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Тест на доброзичливість 

(діагностика за шкалою Д. Кемпбелла) 
 

Інструкція 

Уважно прочитайте пари питань-тверджень опитувальника. Виберіть одне з суджень 

в парі – те, яке ви вважаєте правильним. 

 

Опитувальник 

1.  

А. Людина найчастіше може бути впевненою в інших людях. 

В. Довіряти іншому небезпечно, оскільки він може використовувати це в своїх цілях. 

2.  

А. Люди швидше допомагатимуть один одному, ніж ображати один одного. 

В. У наш час навряд чи знайдеться така людина, якій можна було б повністю довіритися. 

3.  

А. Ситуація, коли людина працює для інших, сповнена небезпеки. 

В. Друзі та співробітники виступають найкращим гарантом безпеки. 

4. 

А. Віра в інших є основою виживання в наш час. 

В. Довіряти іншим рівнозначно пошуку неприємностей. 

5.  

А. Якщо знайомий просить позику, краще знайти спосіб відмовити йому. 

В. Здатність допомогти іншому складає одну з кращих сторін нашого життя. 

6.  

А. «Договір дорожче грошей» – все ще найкраще правило в наш час. 

В. У наш час необхідно прагнути загрожувати всім незалежно від власних принципів. 

7.  

А. Неможливо перестрибнути через себе. 

В. Там, де є воля, є і результат. 

8.  

А. В ділових відносинах не місце дружбі. 

В. Основна функція ділових відносин полягає в можливості допомогти іншому. 

 

Обробка результатів 

При збігу відповіді випробуваного з ключем він оцінюється в 1 бал, при розбіжності 

– в 0 балів. Бали підсумовуються. Вибори, що відображають доброзичливе ставлення до 

інших людей, позначені зірочкою. 

 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Варіанти 

відповіді 
А* А* В* А* В* А* В* В* 

 

Інтерпретація 

3 бали і менше – низький показник доброзичливого ставлення до інших; 

4 –5 балів – середній показник доброзичливого ставлення до інших; 

6–7 балів – достатній рівень доброзичливого ставлення до людей; 

8 балів – високий показник доброзичливого ставлення до інших. 
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Тест «Оцінки морального розвитку особистості» 

(В. Мащенко, Н.М. Протько, В.М. Ростовцев) 
 

Ваша 

стать: 

Ч Ж Ваш вік: _____років 

При відповідях на запитання з 1 по 20 використовуйте такі  

варіанти оцінок: 1 – дуже низька, 2 – низька, 3 – середня, 4 – висока,  

5 – дуже висока 

Оцініть значущість для Вас наступних людських якостей і почуттів: 

1. Доброти 1 2 3 4 5 

2. Милосердя 1 2 3 4 5 

3. Любові до людей 1 2 3 4 5 

4. Безкорисливості 1 2 3 4 5 

5. Оптимізму 1 2 3 4 5 

6. Любові до життя  1 2 3 4 5 

7. Гідності 1 2 3 4 5 

8. Честі 1 2 3 4 5 

9. Відповідальності 1 2 3 4 5 

10. Почуття обов’язку 1 2 3 4 5 

11. Вірності 1 2 3 4 5 

12. Справедливості 1 2 3 4 5 

13. Чесності 1 2 3 4 5 

14. Правдолюбства 1 2 3 4 5 

15.Моральної чистоти 1 2 3 4 5 

16. Миролюбства 1 2 3 4 5 

17. Патріотизму 1 2 3 4 5 

18. Альтруїзму 1 2 3 4 5 

19. Сумління 1 2 3 4 5 

20. Усвідомленості 1 2 3 4 5 

Під час роботи з анкетою респондент відповідає на запитання, вибираючи один з 

наведених варіантів відповіді. Оцінка морального розвитку особистості проходить за 

показниками Морального Розвитку (ПНР), який становить середнє арифметичне оцінок 

значущості для індивіда 20 основних моральних цінностей, виражене у відсотках.  

У рамках даного методу оцінки ПНР змінюється в діапазоні від 20 до 100%.  

Для оцінки рівнів ПНР пропонується використовувати таку шкалу: 

20–40% – низький, 

41–60% – середній, 

61–80% – достатній, 

81–100% –високий рівень ПНР. 
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Тест «Здатність до емпатії»  

(І.М. Юсупов) 

 

Інструкція: для виявлення рівня здатності до емпатії необхідно, 

відповідаючи на кожне з 36 тверджень, приписувати відповідям такі бали: «не 

знаю» – 0, «ні, ніколи» – 1, «іноді» – 2, «часто» – 3, «майже завжди» – 4 і 

відповіді«так, завжди» – 5. Відповідати потрібно на всі пункти. 

1. Я більше люблю читати книги про подорожі, ніж книги із серії «Життя 

видатних людей». 

2. Дорослих дітей дратує турбота батьків. 

3. Мені подобається думати про причини успіхів і невдач інших людей. 

4. Серед усіх музичних напрямків віддаю перевагу сучасному стилю. 

5. Дратівливість і несправедливі закиди хворого треба терпіти, навіть 

якщо вони тривають роками. 

6. Хворій людині можна допомогти навіть словом. 

7. Стороннім не слід втручатися в конфлікт між двома людьми. 

8. Люди похилого віку, як правило, образливі без причин. 

9. Коли я в дитинстві слухав сумну історію, часто на мої очі наверталися 

сльози. 

10. Роздратування стан моїх батьків впливає на мій настрій. 

11. Я байдужий до критики на мою адресу. 

12. Мені більше подобається розглядати портрети, ніж пейзажі. 

13. Я завжди прощав все батькам, навіть якщо вони були не праві. 

14. Якщо кінь погано тягне, його потрібно шмагати. 

15. Коли я читаю про драматичні події в житті людей, у мене виникає 

відчуття, ніби це відбувається зі мною. 

16. Батьки ставляться до своїх дітей справедливо. 

17. Коли я бачу, що сваряться підлітки або дорослі, я втручаюся. 

18. Я не звертаю уваги на поганий настрій своїх батьків. 

19. Я довго спостерігаю за тваринами, відкладаючи інші справи. 

20. Фільми і книги можуть викликати сльози тільки у несерйозних людей. 

21. Мені подобається спостерігати за виразом облич і поведінкою 

незнайомих людей. 
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22. У дитинстві я приводив додому бездомних кішок і собак. 

23. Всі люди необґрунтовано озлоблені. 

24. Коли я дивлюся на сторонню людину, мені хочеться вгадати, як 

складеться його життя. 

25. У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п’ятах. 

26. Коли мені зустрічається покалічена тварина, я намагаюся їй чимось 

допомогти. 

27. Людині стане легше, якщо уважно вислухати його скарги. 

28. Побачивши вуличну подію, я намагаюся не потрапляти в число свідків. 

29. Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або 

розвагу. 

30. Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій свого 

господаря. 

31. Скрутну конфліктну ситуацію людина повинна вирішувати 

самостійно. 

32. Якщо дитина плаче, на те є свої причини. 

33. Молодь повинна завжди задовольняти будь-які, навіть 

найбезглуздіші, вимоги людей похилого віку. 

34. Мені хотілося дізнатися, чому деякі мої однокласники іноді були 

замислені. 

35. Безпритульних домашніх тварин слід відловлювати і знищувати. 

36. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті 

проблеми, я намагаюся перевести розмову на іншу тему. 
 

Обробка результатів: перш ніж підрахувати отримані бали, перевірте 

ступінь відвертості, з якою ви відповідали. Чи не відповіли ви «не знаю»  

на затвердження №№ 3, 9, 11, 13, 28, 36, а також чи не відзначили пункти №№ 

11, 13, 15, 27 відповідями «так, завжди». Якщо це так, то ви не були відвертими 

перед собою, а в деяких випадках прагнули виглядати в кращому світлі. 

Результатам тестування можна довіряти, якщо по всіх перерахованих 

твердженнях ви дали не більше трьох нещирих відповідей, при чотирьох  

вже слід сумніватися в їх достовірності, а при п’яти – можна вважати,  

що роботу ви виконали марно. 
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Тепер підсумуйте всі бали, приписані відповідям на пункти №№ 2, 5, 8, 

9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29 і 32. Зіставте результат зі 

шкалою розвиненості емпатійних тенденцій. 

Від 82 до 90 балів – дуже високий рівень емпатійності. У вас болісно 

розвинене співпереживання. У спілкуванні ви, як барометр, тонко реагуєте на 

настрій співрозмовника. Вам важко від того, що оточуючі вільно чи мимоволі 

використовують вас як громовідвід, обрушуючи на вас свій емоційний стан. 

Погано почуваєтеся в присутності «важких» людей. Навколишні охоче 

довіряють вам свої таємниці і йдуть за порадою. Ви нерідко відчуваєте 

комплекс провини, побоюючись заподіяти людям клопоту. Ви постійно 

турбуєтесь за рідних і близьких. Ви дуже вразливі і уразливі. Можете 

страждати, побачивши покалічену тварину, або засмутитися від випадкового 

холодного привітання вашого шефа. При такому ставленні до життя вам 

загрожує нервовий зрив. Подбайте про своє психічне здоров’я. 

Від 63 до 81 балів – висока емпатійность. Ви чутливі до потреб і проблем 

оточуючих, великодушні, схильні багато чого їм прощати. До людей ставитеся 

з непідробним інтересом. Вам подобається «читати» їх особи і «заглядати» у 

їхнє майбутнє. Ви емоційно чуйні, товариські, швидко встановлюєте контакти 

і знаходите спільну мову. Навколишні цінують це і вважають вас дуже 

душевною людиною. Ви намагаєтеся не допускати сварок і знаходите 

компромісні шляхи вирішення конфліктів. Якщо вас критикують, ставитеся до 

цього спокійно. В оцінці подій більше довіряєте своїм почуттям і інтуїції, ніж 

аналітичним висновкам. Вважаєте за краще працювати разом з партнерами, 

ніж поодинці, потребуєте схвалення своїх дій оточуючими. При всіх 

перерахованих позитивних якостях ви не завжди акуратні в точній і кропіткій 

роботі. До того ж досить легко вивести вас з рівноваги. 

Від 37 до 62 балів – нормальний рівень емпатійності, властивий 

переважній більшості людей. Оточуючі не можуть назвати вас 

«товстошкірим», але водночас ви не відрізняєтеся особливою чутливістю.  

У відносинах з людьми більш схильні судити про інших за їхніми вчинками, 

ніж довіряти власним враженням. Вам не чужі емоційні прояви, але в 

більшості своїй вони знаходяться під вашим контролем. У спілкуванні ви  
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уважні, намагаєтеся зрозуміти більше, ніж сказано словами, але при зайвому 

зісланні почуттів співрозмовника втрачаєте терпіння. Вважаєте за краще не 

висловлювати свою точку зору, не будучи впевненим, що вона буде прийнята. 

При читанні художніх творів і перегляді фільмів частіше стежте за дією, ніж 

за емоціями героїв. Важко прогнозувати розвиток відносин між людьми, тому 

нерідко їх вчинки виявляються для вас несподіваними. Ваші почуття 

закріпачені, і це заважає вашому повноцінному сприйняттю людей. 

36 балів – низький рівень емпатійності. Вам важко встановлювати 

контакти з людьми, ви незатишно відчуваєте себе в галасливій компанії. 

Емоційні прояви у вчинках оточуючих часом незрозумілі для вас.  

Ви вибираєте заняття конкретною справою на самоті, а не роботу з людьми. 

Ви цінуєте точні формулювання і раціональні рішення. Можливо, у вас мало 

друзів, а тих, хто є, привертають вас більше своїми діловими якостями і ясним 

розумом, чуйністю. Втім, навколишні також не надто шанують вас своєю 

увагою. Але це можна виправити, якщо ви уважніше ставитиметеся до своїх 

близьких і приймати їх потреби як свої. 

11 балів і менше – дуже низький рівень емпатії. Можна навіть сказати, 

що вона зовсім не розвинена. Вам складно першим почати розмову, ви 

тримаєтеся одноосібно серед колег. Особливо важко вам вступати в контакт з 

дітьми та особами, які набагато старше вас. У міжособистісних відносинах 

часто опиняєтеся в незручному становищі. Часто не знаходите 

взаєморозуміння з оточуючими. Любите гострі відчуття, відвідування музею 

віддаєте перевагу похід на стадіон. Ви можете бути дуже продуктивні в 

індивідуальній роботі, у взаємодії ж з іншими ваші здібності розкриваються 

рідко. З іронією ставитеся до емоційних проявів. Критику на свою адресу 

переносите з крайнім роздратуванням, хоча можете на неї бурхливо не 

реагувати. Вам необхідна «гімнастика почуттів». 
 

Ключ до тесту, інтерпретований до чотирирівневого оцінювання 

відповідного параметра: 

Високий рівень емпатії – 82 – 90 балів. 

Достатній – 63 – 81 балів. 

Середній – 37 – 62 бали. 

Низький – 36 і менше балів. 
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Анкета для викладачів 

 

Мета: Визначення рівня актуальності проблеми супроводу обдарованих 

школярів та необхідності формування педагогічної технології для підготовки 

майбутнього соціального педагога з обдарованими дітьми в ЗНЗ. 

Інструкція: «Шановний (а) учасник анкетування, просимо Вас уважно 

ознайомитися з питаннями анкети та обрати ту відповідь, яка найбільше 

відображає Ваше ставлення до даної проблеми. 

 

1. Чи вважаєте Ви актуальною проблему супроводу обдарованих 

школярів? 

А) Так 

Б) Частково  

В) Ні 

2. На вашу думку, чи потрібно готувати соціальних педагогів до 

роботи з обдарованими дітьми? 

А) Так 

Б) Частково  

В) Ні 

3. Чи потрібно взагалі майбутньому соціальному педагогові 

здійснювати супровід обдарованих школярів? 

А) Так 

Б) Частково  

В) Ні 

4. На Вашу думку, чи готові випускники Вашого ВНЗ здійснювати 

супровід обдарованих школярів? 

А) Так 

Б) Частково  

В) Ні 

5. Як Ви вважаєте, чи є необхідність у впровадженні спеціальних 

курсів та проведенні практичних занять зі студентами у напрямі 

супроводу обдарованих школярів? 

А) Так 

Б) Частково  

В) Ні 

Дякуємо за участь в анкетуванні! 
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Результати анкетування викладачів 

 

№ запитання 
Варіант відповіді 

Так Частково Ні 

1 65 8 2 

2 70 3 2 

3 68 5 2 

4 16 54 5 

5 70 3 2 
 

 

  

  

 

91%

7%

2%

Результати опитування на запитання 
№3, %

Так Частково Ні

87%

10%

3%

Результати опитування на запитання 
№1, %

Так Частково Ні

21%

72%

7%

Результат опитування на запитання 
№4,%

Так Частково Ні

93%

4% 3%

Результат опитування на запитання 
№2,%

Так Частково Ні

93%

4%
3%

Результати опитування на запитання 
№5, %

Так Частково Ні
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Тематичний план спецкурсу 

«Організація роботи соціального педагога з обдарованими школярами» 

 

№ 
Види навч. 

занять 

К-сть 

годин 
Теми занять 

Модуль 1. «Теоретичні основи організації роботи соціального педагога  

з обдарованими школярами» 

1. Лекція 1, 2 4 

Тема1. Історичний аспект дослідження 

проблеми обдарованості у вітчизняній та 

зарубіжній науці. 

2. Лекція 3 2 

Тема 2. Концептуальні основи у роботі 

соціального педагога з обдарованими 

школярами. 

3. 
Семінарське 

заняття 1, 2 
4 

Тема3.Соціально-педагогічні аспекти проблеми 

обдарованості. 

4. 
Практичне 

заняття 1 
2 

Тема 4. Особливості соціалізації обдарованих 

школярів, характеристика їхніх проблем.  

Модуль 2. «Практичні аспекти роботи соціального педагога  

з обдарованими школярами» 

5. Лекція 4, 5 4 
Тема 5. Організація роботи соціального педагога 

з обдарованими школярами.  

6. Лекція 6 2 
Тема 6.Технології роботи соціального педагога з 

обдарованими школярами та їхнім оточенням. 

7. 
Семінарське 

заняття  3 
2 

Тема 7. Діагностика проблем соціалізації 

обдарованого школяра у роботі соціального 

педагога. 

8. 
Семінарське 

заняття  4 
2 

Тема 8.Організація соціального партнерства в 

роботі соціального педагога з обдарованими 

школярами. 

9. 
Семінарське 

заняття 5 
2 

Тема 9. Організація соціального захисту в роботі 

соціального педагога з обдарованими 

школярами. 

10. 
Практичне 

заняття 2 
2 

Тема 10. Ознайомлення із специфікою роботи 

соціального педагога у спеціалізованому 

інтернаті для обдарованих школярів. 

11. 
Практичне 

заняття  3 
4 

Тема 11. Досвід використання технологій у 

роботі соціального педагога з обдарованими 

школярами 

12. 
Практичне 

заняття 4 
4 Тема 12. Захист ІНДЗ.  

13. Залік 2  



276 

Додаток Д2 

 

Тематичний план тренінгу  

«Практичні аспекти підготовки соціального педагога  

до роботи з обдарованими дітьми» 

 

Номер 

заняття 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Моя майбутня професійна діяльність 
3 год. 10 

хв. 

2. Сфери впливу соціального педагога 
3 год. 10 

хв. 

3. 
Професіоналізм у роботі соціального педагога  

з обдарованими дітьми 

3 год. 15 

хв. 

4. 
Робота соціального педагога з оточенням 

обдарованої дитини 

3 год. 10 

хв. 

5. 
Взаємодія соціального педагога з вчителями, які 

навчають обдарованих дітей 

3 год. 15 

хв. 

6. 
Робота соціального педагога з батьками 

обдарованих школярів 
6 год. 

7. 

Індивідуальна робота зі студентами стосовно  

їхньої підготовки до проведення практичних  

вправ на тренінгу 

2 год. 

8. 

Проведення тренінгових вправ, спрямованих на 

ефективну роботу з обдарованими учнями та їхнім 

оточенням 

6 год. 
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Тематичний план спецкурсу 

«Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів» 

 

№ 

п/п 
Теми 

Лекції 

(год.) 

Семінарсько-

практичні 

заняття 

Індивідуальна 

робота (год.) 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи  

організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 

1 

Соціально-педагогічний 

супровід обдарованих школярів 

як особливий вид професійної  

діяльності соціального педагога 

2 – 

Реферативна 

доповідь 
2 

Класифікація проблем 

соціалізації обдарованих 

школярів 

2 – 

3 

Особливості організації 

соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих 

школярів. 

2 2 

Змістовий модуль 2. Практичні аспекти організації  

соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів 

4 

Діагностування проблем 

обдарованих школярів та 

реалізація соціальним педагогом 

прогностичної функції у процесі 

вирішення проблем обдарованих 

школярів 

2 – 

Проект 

соціально-

педагогічного 

супроводу 

обдарованого 

школяра 

5 

Загальна характеристика 

організації соціально-

педагогічної діяльності з 

обдарованими  школярами, які 

виховуються у різних типах 

сімей групи «соціального ризику» 

– 4 

6 

Соціально-педагогічний 

супровід обдарованих школярів 

з особливими потребами 

– 2 

7 

Специфіка організації 

соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих 

школярів спеціалізованого 

інтернату  

– 2 
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Тематичний план тренінгу  

«Вчимося розвивати себе»   

для учнів 5-х класів 

 

Номер 

заняття 
Тема 

Кількість 

годин 

1. Тема 1. «Я вже п’ятикласник» 1 год. 50 хв. 

2. Тема 2. «Мої вчителі» 1 год. 25 хв. 

3. Тема 3. «Мої улюблені шкільні предмети» 1 год. 25 хв. 

4. Тема 4. «Труднощі шкільного життя»   2 год. 15 хв. 

5. 
Тема 5. «Я – особистість, яка прагне 

розвиватись» 
1 год. 30 хв. 

6. Тема 6. «Я не стою на місці» 1 год. 35 хв. 

7. Тема 7. «Я дорослішаю з кожним днем» 1 год. 35 хв. 

8. Тема 8. «Мої здібності помітні 1 год. 20 хв. 

9. Тема 9. «Я досягаю успіху» 1 год. 20 хв. 

10. Тема 10. «Мої плани на майбутнє» 1 год. 40 хв. 
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Тематичний план занять за програмою 

«Основи розвитку здібностей» 

для учнів 1-4-х класів 

 

Номер 

заняття 
Тема Кількість годин 

Перший блок «Формування довільної саморегуляції учнів» 

1. Тема 1. «Я живу в цьому світі» 1 год. 30 хв. 

2. Тема 2. «Мої емоції та настрій» 2 год. 10 хв. 

3. Тема 3. «Моє здоров’я» 1 год. 25 хв. 

4. Тема 4. «Моя поведінка та здібності» 2 год. 20 хв. 

5. Тема 5. «Я живу, росту і розвиваюсь» 2 год. 15 хв. 

Другий блок «Розвиток вмінь та захоплень учнів» 

6. Тема 1. «Мої вміння» 2 год. 

7. Тема 2. «Мої захоплення» 1 год. 40 хв. 

8. Тема 3. «Моя сім’я» 1 год. 25 хв. 

9. Тема 4. «Мої друзі та близькі для мене» 1 год. 15 хв. 

10. Тема 5. «Я і школа» 1 год. 15 хв. 
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Тематичний план занять за програмою 

для вихованців літньої школи МАН 

«Давайте дружити» 

 

Номер 

заняття 
Тема 

Кількість 

годин 

Перший блок «Формування адаптаційних вмінь вихованців» 

1. 
Тема 1. «Зустріч інтелектуалів. Давайте 

дружити» 
1 год. 10 хв. 

2. Тема 2. «Мої інтереси» 1 год. 10 хв. 

3. Тема 3. «Мої захоплення» 1 год. 25 хв. 

4. Тема 4. «Мої здібності» 1год. 20 хв. 

5. Тема 5. «Я і наука» 1 год. 15 хв. 

Другий блок «Розвиток навичок соціалізації» 

1. Тема 6. «Наукові відкриття у моєму житті» 1 год. 

2. Тема 7. «Мої  друзі» 1 год. 30 хв. 

3. Тема 8. «Моя родина» 1 год. 25 хв. 

4. Тема 9. «Моя школа» 1год. 15 хв. 

5. Тема 10. «Шляхом перемог» 1 год. 15 хв. 
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Зразки занять для майбутніх соціальних педагогів 

 

СПЕЦКУРС  

«Організація роботи соціального педагога з обдарованими школярами» 
 

Семінарське заняття  

Тема 7: Діагностика проблем соціалізації обдарованої дитини  

у роботі соціального педагога 

Мета: закріплення знань з питань діагностичної роботи соціального педагога, 

формування навичок проведення діагностики з обдарованими школярами та вмінь 

аналізувати та прогнозувати діяльність з обдарованими школярами на основі результатів 

дослідження, усвідомлення відповідальності соціальним педагогом за проведення 

діагностики та аналізу її результатів. 

Завдання: 

1) Визначити методики для роботи соціального педагога з обдарованими 

школярами. 

2) Навчитися застосовувати анкетування та інші діагностичні методики з метою 

виявлення проблем соціалізації обдарованих школярів. 

3) Закріпити навички дослідження та аналізу проблем обдарованих школярів. 

 

План заняття: 

1. Роль діагностики у процесі організації роботи соціального педагога з 

обдарованими школярами. 

2. Основні методики для дослідження проблем обдарованих школярів, вимоги до 

їхнього застосування. 

3. Аналіз результатів діагностичної роботи соціальним педагогом, прогнозування 

подальшої діяльності. 

 

Література 

1. Архипова С.П., Майборода Г.Я. Соціальна педагогіка: навч. посібник. / 

С.П. Архипова, Г.Я. Майборода. – Черкаси-Ужгород: Мист. лінія, 2002. – 268 с. 

2. Жигайло Н.І. Соціальна педагогіка. Навч. посібник / Н.І. Жигайло. – Львів: Новий 

Світ. – 2000, 2007. – 256 с. 
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3. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога / Р.В. Овчарова. – М.: ТЦ 

«Сфера»; 2001. – 480 с. 

4. Шишковець Т.А. Справочник социального педагога: 5–11 классы / 

Т.А. Шишковец. – М.: ВАКО, 2007. – 336 с. 

 

Практичні завдання 

1. Опишіть алгоритм проведення діагностики проблем соціалізації обдарованих 

школярів, виокремлюючи назву методики, мету та завдання. 

2. Виокремте методики діагностики основних труднощів обдарованих школярів. 

3. Заповніть таблицю за таким зразком: 

 

Труднощі соціалізації Методи дослідження Назва методики, автор 

   

   

   

 

Теми рефератів 

1. Погляди вітчизняних вчених на походження обдарованості. 

2. Аналіз структури обдарованості зарубіжними вченими. 

3. Концептуальні аспекти обдарованості, їх значення для роботи соціального педагога. 

 

 

ТРЕНІНГ  

«Практичні аспекти підготовки соціального педагога 

до роботи з обдарованими дітьми» 

 

Заняття 2. «Сфери впливу соціального педагога» 

Мета: закріплення у студентів уявлень про особливості роботи соціального педагога, 

формування знань про особливості впливу на проблеми соціалізації обдарованих учнів та 

їхнього оточення, готовності до їхнього вирішення.  

Обладнання: аркуші ватману, аркуші А-4, скотч, стікери. 

Хід заняття 

1. Привітання учасників. Повідомлення теми заняття. (10 хв).  

Вступне слово тренера.  



283 

Продовження Додатка Д7 

 

2. Розминка «Гарний настрій по колу» (5 хв.). 

Тренер пропонує передати кольоровий м’ячик, який символізує гарний настрій.  

Для цього учасникам потрібно стати щільно один до одного для того, щоб передати його за 

спиною у руки наступного учасника. 

3. Вправа «Коло впливу фахівця» (15 хв.).  

Тренер малює на фліп-чарті коло, яке поділяє на певні сектори (їхня кількість залежить 

від того, скільки сфер впливу називатимуть студенти, бажано тільки узагальнювати їх, не 

перебиваючи один одного, а допомагати при цьому класифікувати питання, якими 

займається фахівець). Дана вправа допомагає студентам узагальнити знання про професійні 

обов’язки соціального педагога. 

 

 

(Бажано, щоб певні сектори мали назви, для того, щоб студенти визначили об’єкти 

своєї діяльності). 

 

4. Вправа «Моя посадова інструкція» (30–35 хв.). 

Тренер роздає посадові інструкції майбутнім соціальним педагогам, після чого 

пропонує їм об’єднатися у 4 підгрупи, в кожній з яких один учасник зачитує інструкцію 

учасникам підгрупи, після чого необхідно записати на аркуші головну інформацію, 

зазначену в інструкції так (на виконання цієї частини завдання відводиться 15 хв). 
 

Таблиця 2.2 – Інструкція соціального педагога 
 

Права Обов’язки Напрями діяльності соціального педагога 
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Після цього спікер кожної групи презентує таблицю іншим учасникам, прикріплюючи 

її на фліп-чарті. (Презентація – 3хв.). 

Тренер дякує учасникам за плідну творчу роботу. 

Враховуючи думки усіх учасників підгруп, тренер просить виокремити основні права, 

обов’язки та специфіку діяльності соціального педагога, ставлячи запитання: «У чому ж 

особливість роботи соціального педагога, її відмінність від роботи педагога, психолога?» 

(думки фіксуються з обґрунтуванням після обговорення) (10 – 15 хв.). 

5. Розминка «Іменини» (10 хв.).  

Учасники об’єднуються у дві підгрупи, кожна з яких стає у шеренгу за таким 

принципом: «У кого день народження у січні, лютому і т.ін.» При цьому враховується число 

місяця. Після цього пропонується cтати у шеренгу за таким самим принципом. Тренер 

перевіряє послідовність шеренги. 

6. Вправа «Об’єкти мого впливу – їхні проблеми» (20 хв.). 

Учасникам пропонується згадати про те, що зазначено у посадовій інструкції, а саме, 

на те, з ким їм потрібно буде працювати, на кого, здійснювати свій вплив. 

Запитання: «Хто є об’єктами діяльності соціального педагога?» 

Студенти перелічують їх, а тренер фіксує за допомогою записів. 

Після цього відбувається уточнення, наприклад: діти є об’єктами діяльності 

соціального педагога. Запитання тренера: «Які саме діти?». 

Запитання: «Чи потрібен вплив соціального педагога на обдарованих дітей, їхнє 

оточення?». Обґрунтування.   

7. Вправа «Особливості обдарованих учнів» (25 хв.). 

Мозковий штурм: «Хто такі обдаровані учні?» (5 хв). Тренер записує на ватмані 

«Обдаровані учні – це….». Студенти надають визначення.  

Інформаційне повідомлення «Особливості обдарованих учнів» (10 хв.) 

Після повідомлення тренер пропонує заповнити таблицю групою протягом 10 хв. 

 

Таблиця 2.3 – Особливості соціалізації обдарованих учнів 

 

Особливості поведінки 

обдарованих учнів 

Проблеми, які виникають у зв’язку зі специфікою 

поведінки обдарованих школярів 
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8. Вправа «Мій вплив на проблему» (35 хв.). 

Студенти об’єднуються у підгрупи, кожна з яких отримує завдання здійснити вплив на 

вирішення проблем обдарованих дітей, наприклад, проблеми у навчанні, у спілкуванні з 

однолітками, з батьками. Учасники підгрупи повинні озвучити проблему та розробити 

алгоритм дій для її розв’язання (на виконання 15 хв.). Презентація алгоритмів (по 5 хв. на 

кожну підгрупу). 

Після цього учасники повертаються у загальне коло тренінгу для того, щоб, виходячи з 

пропозицій алгоритмів, визначити проблеми соціалізації обдарованих учнів, які найчастіше 

зустрічаються у школі та виявити зміст впливу соціального педагога з метою надання 

необхідної допомоги. 

 

Таблиця 2.4 – Вплив соціального педагога на вирішення проблем соціалізації 

обдарованих учнів 
 

Проблеми учнів 
Мета впливу соціального 

педагога 

Зміст роботи соціального 

педагога 

   

   
 

9. Релаксаційна пауза «Лісова подорож» (10 хв).  

Тренер: «Уявіть собі, що ви потрапили у красивий ліс. Вам приємно дихати свіжим 

повітрям у цьому лісі. Ви бачите красиві гриби, рослини, торкаєтесь до них руками.  

Вам приємно. Ніщо не турбує Вас. Ви чуєте, як красиво співають пташки. Сонячні промінці 

зігрівають Вас. Дме прохолодний вітерець. Вам дуже приємно подорожувати цим лісом. Ви 

бачите різні види дерев, які вітають вас своєю красою і пропускають далі. Ви приємно 

втомилися і сіли на траві біля великого дерева та відпочиваєте. Вас ніщо не турбує, Вам 

приємно. Потім Ви тією ж стежкою, не поспішаючи, повертаєтесь до дому. Вас 

проводжають дерева, рослини, гриби, пташки, сонячні промінці. Я пропоную Вам  

з легкістю повернутися у те місце, з якого ви розпочинали подорож». Обговорення. 

10. Вправа «Сонечко наших емоцій» (10 хв.). 

На ватмані зображено сонечко з промінцями, тренер записує емоції, відчуття, настрій 

учасників, який вони відчули протягом заняття. (Можна добавляти промінці). Вправа 

сприяє розкриттю внутрішніх емоцій, формуванню вмінь аналізувати свій стан, виражати 

його у групі. 

11. Завершальний етап. Обговорення (10 хв.).  

Анкетування – 5 хв. 
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СПЕЦКУРС 

«Організація соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів» 

 

Семінарсько-практичне заняття №2 

Тема: Загальна характеристика організації соціально-педагогічної діяльності  

з обдарованими школярами, які виховуються у різних типах сімей  

групи «соціального ризику» 

 

Мета: формування навичок ефективної взаємодії з сім’ями обдарованих школярів з 

метою вирішення проблем їхньої соціалізації та готовності до здійснення підтримки 

обдарованої дитини у сім’ях групи «соціального ризику». 

 

Питання: 

1. Роль психологічного діагностування у процесі організації соціально-

педагогічного супроводу обдарованих школярів. 

2. Особливості соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів, що 

виховуються у неблагополучних сім’ях. 

3. Роль соціально-педагогічного супроводу дітей з малозабезпечених та неповних сімей. 

4. Забезпечення підтримки обдарованих школярів з малозабезпечених сімей. 

5. Здійснення соціальним педагогом функції соціального захисту в процесі 

організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів. 

 

Вивчіть поняття: сім’ї групи «соціального ризику», соціально-педагогічна діяльність 

з обдарованими школярами. 

 

Виконайте завдання:  

1. Підберіть методики діагностування основних труднощів обдарованих школярів, 

що виховуються у неблагополучних сім’ях. 

2. Охарактеризуйте сутність соціально-педагогічної діяльності з обдарованими 

школярами, що виховуються у різних типах сімей групи «соціального ризику» за планом: 

а) тип сім’ї; 

б) основні труднощі і проблеми соціалізації обдарованих школярів; 

в) методи дослідження проблем обдарованих школярів; 

г) мета соціально-педагогічного супроводу;  
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д) характеристика соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів; 

ж) очікуваний результат. 

3. Розробіть план дій соціального педагога з організації соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів, батьки яких хворі на алкоголізм. 

4. Підберіть ефективні форми впливу соціального педагога на обдарованих 

школярів, які знаходяться у сім’ях з постійними конфліктами. Запропонуйте власні шляхи 

виходу сім’ї з конфліктної ситуації. 

5. Складіть план супроводу обдарованих школярів, батьки яких мають низький 

рівень педагогічної культури та неспроможні розвивати здібності власних дітей. 

6. Враховуючи положення «Закону про охорону дитинства», розробіть алгоритм 

соціального захисту обдарованого школяра у неповній сім’ї. 

7. Складіть перелік документів, якими слід керуватися соціальному педагогу під час 

організації соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів з неповних сімей. 

8. Сплануйте алгоритм дій соціального педагога з малозабезпеченою сім’єю,  

в якій перебуває обдарована дитина. 

 

 

ЗРАЗОК ЗАНЯТТЯ  

з обдарованими школярами за програмою  

«Вчимося розвивати себе» для учнів 5-х класів 

 

Заняття 4. Тема: «Труднощі шкільного життя»  

Мета заняття: визначення труднощів дітей під час навчання, формування навичок 

виходу зі складних ситуацій. 

Обладнання: магнітофон, ватмани, аркуші А-4, скотч, фарби.  

Форма заняття: розвивальний тренінг. 

Хід заняття: 

1. Привітання учасників. Повідомлення теми заняття (10 хв.). 

2. Вправа на згуртованість «Веселе сонечко» (10 хв.). Учаснику пропонується узяти 

виготовлене з картону сонечко, заплющити очі, і, промовивши фразу: «Веселе сонечко, 

заглянуло у віконечко, я на нього з радістю дивлюсь, давайте і з вами я поділюсь», кинути його. 

Той, хто спіймав, повинен сказати щось добре про того, хто кинув йому сонечко або побажати 

щось. Вправа сприяє розширенню уявлень учнів один про одного, розвитку вмінь бачити в 

інших позитивні якості, формуванню дружніх відносин.  
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3. Вправа «Що таке труднощі?» (20 хв.). Діти по черзі висловлюють свої думки 

відносно того, що вони вважають труднощами, тренер записує їх на ватмані, після чого 

ставить запитання: «Діти, а чи завжди труднощі – це погано?». Обговорення. Завершення 

вправи: «Хочеться сказати про те, що іноді труднощі допомагають нам розвиватися, ставати 

дорослими… Отже, іноді корисно зустрічатися з труднощами. Як ви вважаєте, діти?». 

Обговорюються думки, які висловлюють діти щодо сказаного. 

4. Вправа «Наше шкільне життя» (25 хв.). Діти зображують на малюнках своє 

шкільне життя. Після обговорення малюнків учасникам пропонується об’єднатися у  

три підгрупи. Завдання для підгруп таке: для першої – враховуючи усе, що намалювали 

учасники підгрупи, створити загальний малюнок шкільного життя, коли в ньому 

з’являється проблема: «Я не встигаю робити уроки»; для другої – те саме з проблемою  

«Я хвилююсь, коли відповідаю біля дошки»; для третьої – «Я знаю вивчений матеріал, 

тільки не можу відповісти». Під час виконання цієї вправи важливо надати можливість 

дітям подумати спокійно над тим, як можна зобразити цю проблему на малюнку 

«Шкільного життя».  

Аналіз малюнків. Обговорення: «Що ви відчували під час виконання цієї вправи?», 

«Чи складно було малювати проблему?», «Чи можна сказати, що ця проблема була вашою?». 

5. Розминка «Хто це?» (10 хв.). Учасники стають у коло. Тренер одним реченням 

характеризує одного з учасників, називаючи його позитивні якості. Завдання: хто перший 

відгадає, про кого йдеться, той і загадує далі. 

6. Вправа «Вирушаймо у подорож» (20 хв.). Тренер: «А тепер, уявімо собі, що наша 

проблема – це той шлях, який ми повинні подолати. Давайте на аркушах зобразимо цей 

шлях у вигляді дороги, стежинки, і т.ін. ». Діти малюють на аркушах, а потім показують 

свої малюнки. Тренер продовжує: «Діти, ваші малюнки цікаві. Скажіть, чи любите ви 

подорожувати, бувати у нових містах? (Діти відповідають)... Проблеми, які ми зобразили – 

це щось нове у нашому житті. Отже, вирушаймо!».  

7. Вправа Зупинка «Сміливість» (30 хв.). Тренер: «У кожній подорожі є зупинки. 

Ми з вами зробимо зупинку на станції «Сміливість»… Діти, а що таке сміливість?... Як вона 

допоможе нам здолати наші труднощі?». (Діти відповідають.) Тренер продовжує: «Так от 

уявіть, що ми зустріли на цій зупинці одного хлопчика, який був невпевненим у собі, 

хвилювався, коли щось говорив. Що не вистачало йому?... Давайте тапер допоможемо йому 

отримати сміливість, яка знаходиться у цій скриньці…. (показує скриньку). Але ж для цього 

хлопчику треба відгадати маленький кросворд. Давайте дружньо допоможемо.   
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Нехай кожен скаже, хто знає відповіді: 

1. Назвіть перший місяць року (ьнечіс) 

2. Її діти люблять слухати (акизум) 

3. Їх люблять діти (иргі) 

4. Вони заважають навчатися краще (іщоніл) 

5. Продовжіть назву мультфільму «Усурійський ….» (ргит) 

6. Риса людини, яка допомагає виразити повагу та вихованість (ьтсівилчівв) 

7. Улітку усі люблять ходити до неї, розважатись та відпочивати там (акчір) 

8. Пора року, коли ми йдемо до школи (ьнісо) 

9. Тварина, в якої пухнастий хвіст, любить сметану, може бути хитрим (тік) 

10. На ньому можна кататися, він добрий і лагідний (ьнік) 

1     ь 

2     а 

3 г   

4    щ  

5   р 

6 В          ь 

7   а 

8    ь 

9   

10    
 

Тренер: «А тепер скажіть, яке слово ми тут можемо побачити?» (Діти відповідають, 

що утворилось слово «СМІЛИВІСТЬ»). Тренер дістає із скриньки написане слово і 

прикріплює його на дошку. 

8. Обговорення. Рефлексія. Завершення заняття (10 хв.). 

 

ЗРАЗОК ЗАНЯТТЯ  

з обдарованими школярами за програмою для 1–4-х класів  

«Основи розвитку здібностей» 

 

Заняття 5. Тема «Я росту, живу і розвиваюсь» 

Мета заняття: корекція шкільної дезадаптації, формування позитивного ставлення 

до себе та інших, закріплення вмінь та навичок конструктивного спілкування у групі.  
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Обладнання: магнітофон, фломастери, аркуші А-4, паперова троянда, ватман з 

зображенням кораблю. 

 

Форма заняття: розвивальний тренінг 

 

Хід заняття 

Тренер: «На наших заняттях ми постійно пересвідчуємось, що світ наш сповнений 

новими подіями, враженнями. Буває часто так, що ми відчуваємо втому після уроків або 

якогось заняття. Мабуть, тоді важливо згадати, що життя наше дійсно цікаве, і це 

допоможе нам. Як саме, дізнаємось на цьому занятті.» 

1. Привітання, очікування, побажання (10 хв.). 

2. Гра «Чи добре ти знаєш цю людину?» (10 хв.). Тренер повідомляє правила гри. 

Діти об’єднуються в пари, стають спинами один до одного, а третя людина по черзі задає 

запитання, що стосується зовнішності і поведінки кожного з учнів. Хто не правильно 

вгадує, пропускає свою чергу. Виконання вправи дозволяє сформувати в учнів більш 

уважне ставлення один до одного та тих речей, які вони не помічали раніше. 

3. «Подорож у різні країни»(10 хв.). Дітям пропонується здійснити подорож у 

країну, де є тільки каміння, у якому вони зможуть знайти силу. Потім продовжується 

подорож у країну, де багато води, потім у країну квітів. Тренер пояснює користь від 

перебування у кожній країні, показує дітям багатоманітність емоцій. Обговорення.  

Діти розповідають, у якій країні їм найбільше сподобалось. 

4. Обговорення (10 хв.). З’ясовується, що діти отримали від виконання вправи, з 

яким настроєм подорожували по різних країнах. 

Тренер: «Наша подорож по світу продовжуватиметься усе життя, але сьогодні ми з 

вами повинні показати всі свої знання та вміння, як зробити свою подорож більш цікавою, 

вміти боротись з труднощами, що виникають на шляху до місця, яке нас цікавить». 

5. Вправа «Я постійно росту» (20 хв.). Діти під музичне супроводження малюють, 

як вони розуміють, що таке ріст, а потім обговорюють власний малюнок. Тренер допомагає 

дітям, які відчувають труднощі у зображенні малюнку. Обговорення. 

6. Руханка «Весела абетка» (5 хв.). Тренер: «Діти, а чи знаєте ви вже голосні 

звуки?» Діти відповідають. «Ці звуки дуже веселі. Зараз ми з вами у цьому 

пересвідчимось», потім прохає дітей послухати слова і повторити рухи:  

«На «А» – потягнемось угору, 

На «У» – на носочках піднімусь,  
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На «И» – руки розведу в боки, 

На «О» – стільки вмію усього, 

На «Ю» – руку друга візьму у свою, 

На «Я» – яка дружна в нас сім’я!» 

7. Вправа «Моє майбутнє» (10 хв.). Діти намагаються зрозуміти, що вони бажають 

у майбутньому, до чого прагнуть. Тренер може допомагати у цій вправі дітям, ставлячи 

запитання: 

Ким ти хочеш стати у майбутньому? 

Про що ти мрієш? 

Мета даної вправи – дати можливість дітям побудувати своє майбутнє, створити 

певне уявлення про нього. 

8. Вправа «Троянда» (10 хв.). Тренер бере у руку троянду, пропонує передати  

її по колу із озвучуванням побажання ближньому й усім, хто працював у колі  

протягом занять.  

Тренер: «Нехай ця троянда розквітає усе більше і більше, нагадуючи вам, що 

життя прекрасне!» 

9. «Корабель сподівань» (15 хв.). На ватмані зображений корабель. Діти 

прикріплюють на нього листівки з описом власних сподівань. 

Тренер дякує учасників за роботу, вказує, що корабель став красивішим від їх гарних 

намірів. 

10. Обговорення. Рефлексія (20 хв.). Діти висловлюють свої думки з приводу 

проведених занять, роблять висновки. Побажання тренера, обмін приємними емоціями. 

 

Проведення даних вправ позитивно впливає на психічний стан молодших школярів, 

які потребують доброзичливості і порозуміння з боку дорослих, часто турбуються про 

навчання, бажають досягти гарних результатів. Тому важливо спрямувати свою роботу 

на зниження шкільної тривожності молодших школярів, підвищення інтересу до навчання, 

створення відповідних психолого-педагогічних умов для ефективної адаптації молодших 

школярів. 
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ЗРАЗОК ЗАНЯТТЯ  

з вихованцями літньої школи Малої академії наук  

за програмою «Давайте дружити» 

 

Заняття 5. Тема «Я і наука»  

Мета заняття: визначення зацікавленості вихованців до науково-дослідницької 

роботи, розвиток вмінь користуватися результатами наукових досліджень у повсякденному 

житті, формування у вихованців інтересу до наукових досліджень.  

 

Обладнання: ватмани, маркери, плакат «Правила групи», плакат «Очікування», 

журнали з науково-винахідницької тематики, кольоровий папір. 

 

Форма заняття: просвітницький тренінг 

 

Хід заняття: 

1. Привітання. Повідомлення теми заняття (5хв.). 

2. Правила роботи (5 хв.). Тренер повторює з вихованцями правила ефективного 

спілкування у тренінговій групі. 

3. Очікування від заняття (5 хв.) Тренер визначає очікування учасників  

від заняття. 

4. Повідомлення «Наука, її місце у житті людини» (10 хв.). Тренер: «Наука – це 

систематичне вивчення природи та властивостей матеріального всесвіту за допомогою 

спостережень, експериментів і вимірювань». Усе це вимагає неабияких зусиль і, іноді, 

приносить лише розчарування. Ви можете здивуватися, чому розчарування?  

 

Тому що наука не покликана, щоб виправдовувати нас і підтверджувати  

наші наміри та думки, а вона для того, щоб перевірити їх істинність. Звичайно,  

не кожна людина може стати науковцем, це під силу тим, хто здатний працювати та 

навчатися протягом життя. Отож, наука прикрашає життя людини, але не є визначальною 

у ньому. Факти, наукові досягнення, визначення причин явищ – це все важливо, але  

слід враховувати різні світогляди та їх переваги в житті різних людей. Приємно, що 

останнім часом науковий світогляд формують з маленького віку, що не заважає  

людини користуватися й надбаннями релігійного світогляду та мистецтва».   
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Запитання до учасників: «Як ви вважаєте, що таке наука?», «Для чого потрібна наука 

у житті?», «Назвіть види світоглядів, які ви знаєте?», «Яке місце у Вашому житті займає 

науковий світогляд?». 

5. Робота у групах «Перваги у занятті науковими дослідженнями» (15 хв.). 

Учасники об’єднуються у підгрупи, яким  надається завдання уявити себе у ролі дослідника 

та визначити переваги у занятті наукою, а також список можливостей науковця. На 

створення списку переваг та можливостей дітям надається 7 хвилин.  

6. Руханки «Подаруй посмішку», «Скульптура» (5 хв.). Дітям пропонується 

передати посмішку по колу так, щоб вона розвеселила сусіда. Впрва «Скульптура» 

передбачає створення різних незвичайних скульптур, наприклад: «Дружба», «Вогонь», 

«Світло», «Радість» і т.ін. Можна запропонувати підгрупам робити скульптури швидко, 

змагаючись між собою. 

7. Створення колажів «Я і наука» (15 хв.). Тренер пропонує з матеріалів 

(журнали, клей, скотч, малюнки, кольоровий папір уявити своє місце у наці та створити 

колаж «Я у науці» так, як бачать це підгрупи дітей). 

8. Презентація колажів. Обговорення. (10 хв.). Вправа передбачає презентацію 

наробок колажів із запропонованої тематики. Запитання до учасників: «Чи складно вам 

було виконувати вправу?», «Чи цікаво вам було створювати колаж?», «Яку думку ви бажали 

донести?» 

9. Заверщення заняття (5 хв.). Обговорення: «Що вам дало це заняття?», «Чи є у 

вас теми, які б ви хотіли розглянути далі?»... «Так, наука не відірвана від життя, вона у 

ньому. Важливо, щоб ви правильно розуміли призначення науки та бачили її можливості». 
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СИТУАТИВНІ ЗАВДАННЯ  

МАЙБУТНІМ СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГАМ 

 

Ситуація 1 

Обдаровані школярі, які навчаються у звичайній школі мають свої труднощі: їх 

постійно вважають дивакуватими, глузують над ними, товаришують лише тоді, коли є 

нагода списати або отримати гарну оцінку за рахунок їхньої наполегливої праці.  

Висловіть свою думку щодо такого погляду. Чи можна змінити таке ставлення до 

обдарованих школярів у колективі? Чи зможе соціальний педагог сприяти зміні у колективі 

до обдарованого школяра? Чи зможуть учні будувати гармонійні відносини з обдарованим 

школярем у колективі? 

Запропонована ситуація передбачала те, що студенти розширять власну уяву про 

роботу соціального педагога. Підібрана ситуація сприяла формуванню власної точки зору 

щодо правильного розуміння суті діяльності соціального педагога з обдарованими 

школярами. Позитивним моментом у роботі зі студентами з низьким рівнем сформованості 

мотиваційної готовності до організації супроводу обдарованих  

школярів виявилося створення ситуацій успіху, за допомогою яких доведено важливість 

співпраці з обдарованими школярами та їхнім оточенням у процесі особистісного  

та професійного зростання. 

Студенти з позитивною установкою на організацію супроводу обдарованих 

школярів, але з низьким рівнем сформованості когнітивної готовності розглядали ситуації, 

що розкривають особливості організації супроводу обдарованих школярів.  

 

Ситуація 2 

На науковій конференції педагогічних працівників розгорнулася дискусія про роль 

соціального педагога у роботі з обдарованими школярами у загальноосвітньому 

навчальному закладі та закладі інтернатного типу. Одні учасники відстоювали думку,  

що цим питанням мають займатися психолог, педагоги. Для розвитку здібностей та талантів 

необов’язково залучати соціального педагога. Та, взагалі, навіщо створювати спеціальні 

заклади для обдарованих школярів, привертаючи на них увагу суспільства,  

а, отже, і на їхні проблеми. 
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Опонент зазначив, що необхідно створювати спеціальні школи (гімназії, ліцеї),  

куди відбирати обдарованих дітей, створювати для них оптимальні умови для їх  

навчання й виховання.  

Обгрунтувати власну точку зору щодо створення спеціальних закладів для 

обдарованих дітей. Поділитись досвідом спостереження за роботою соціального педагога 

інтернату «Обдарованість». 

Обґрунтування студентами цієї ситуації сприяло корекції їхніх знань про 

особливості соціально-педагогічного супроводу обдарованих школярів у ЗНЗ та 

спеціалізованих закладах для обдарованих школярів.  

Для студентів з середнім рівнем практичної готовності до соціально-педагогічного 

супроводу обдарованих школярів пропонувалися екстремальні, конфліктні ситуації, 

вирішення яких вимагало оволодіння певними схемами, інструкціями. На тренінгових 

заняттях для студентів з середнім та низьким рівнем готовності до супроводу обдарованих 

школярів обговорювалися конфліктні ситуації, розігрувалися описані в ситуаціях сцени, що 

сприяло корекції знань про роботу з обдарованими школярами, формуванню творчих вмінь 

для їхнього супроводу. Використання ділових і рольових ситуаційних ігор формувало 

практичну готовність студентів. Слід зауважити, що практична готовність формується в 

атмосфері відкритого спілкування. Отже, одним із механізмів формування практичної 

готовності майбутнього соціального педагога до супроводу обдарованих школярів є 

створення та моделювання проблемних ситуацій. Спостереження у ході практики 

підтвердили думку стосовно того, що групове обговорення конфліктних ситуацій актуалізує 

потребу студентів відстоювати власну позицію щодо проблемних питань. 

 

Ситуація 3 

Батьки обдарованого школяра постійно турбувалися про результати навчання сина. 

Усі пересвідчували постійно хлопчика в тому, що він винятково обдарований. Тим самим 

батьки постійно очікували від сина досягнень, гарних оцінок, виняткової поведінки. Проте, 

починаючи з 8 класу хлопчику стало нецікаво вчитися, з’явилась байдужість  

до всього. Часто було помітно, що він виявляв роздратування на уроці, коли отримував 

зауваження від вчителя. Вдома він виявляв замкненість, небажання ділитися з  

батьками тим, що відбувається. Висловіть свою думку щодо цієї ситуації. Чому  

хлопчик почав нудьгувати. Де, на ваш погляд, допущена помилка у вихованні хлопчика? Хто 

може допомогти  хлопчику мати власну життєву позицію? Чи потрібно хлопчику 

відповідати очікуванням батьків?  


