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Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей. У зоні особливої уваги 

здобувачі освіти 8–11 класів, інтелектуальна обдарованість яких проявляється у 

високих здібностях аналітичного характеру, сформованості системи стійких 

пізнавальних інтересів тощо. Одним із актуальних напрямів стає розвиток їхніх 

інтелектуальних обдарувань у природничо-математичній сфері. Установлено, 

що розвинути їх можливо за умови забезпечення необхідних і достатніх 

середовищних умов, які слід створити у закладах спеціалізованої освіти 

інтернатного типу. 

Доведено, що освітньо-розвивальне середовище такого закладу освіти 

варто розглядати як цілісну динамічну систему ресурсів (предметно-

просторових, управлінських, методичних, дидактичних) і впливів 

(психологічних, педагогічних, діагностичних), що в сукупності сприяють 

безперервному розвитку обдарованих учнів на основі індивідуальних освітніх 

траєкторій, які забезпечують розкриття їхніх здібностей відповідно до 

природних задатків, інтересів, потреб, вимог вікової соціалізації, з одного боку, 

та соціального запиту на формування ключових компетентностей, з іншого. 

Виокремлено особливості освітньо-розвивального середовища, як от: 



 

 

цілісність, системність, варіативність, структурованість, відкритість, 

організованість, комунікативність, гнучкість, культуровідповідність, здатність 

до самоорганізації, саморозвитку та полісуб’єктність. 

На підставі аналізу наукових джерел з проблеми обдарованості виділено 

п’ять етапів розвитку поглядів на цей феномен.  

У дисертації уперше теоретично обґрунтовано й розроблено науково-

методичну систему створення освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей, 

представлену як організаційно-педагогічний конструкт, що ґрунтується на 

принципах науковості, дитиноцентризму, гуманного й дбайливого ставлення до 

учня, диференціації та індивідуалізації, варіативності, транспарентності, 

партнерства; спирається на системний, синергетичний, особистісно-

діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний, кластерний підходи; практично 

реалізується через когерентну взаємодію методологічної, змістово-діяльнісної 

та моніторингово-коригувальної підсистем, синергія яких забезпечує 

формування ключових компетентностей обдарованих учнів із урахуванням 

їхніх природних здібностей. 

Зазначена система повинна вибудовуватися на вимогах компетентнісного 

підходу, започаткованих Концепцією реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» (2016). 

Відповідно до визначених у дисертації методологічних підходів з 

урахуванням наведених особливостей розвитку вітчизняної освіти, 

напрацювань учених для формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів в освітньо-розвивальному середовищі спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти були виділені такі сфери освітньо-розвивального середовища, 

як когнітивна, соціальна, творча й особистісна. 

Мета когнітивної сфери полягає у реалізації заходів для того, щоб 

обдарований учень міг на високому рівні оволодіти як програмним матеріалом 



 

 

із предмета, так і метапредметним. Досягненню цієї мети сприяє застосування 

дуальної освіти в умовах кластера. У пріоритеті цієї сфери – формування таких 

компетентностей, як математична, інформаційно-цифрова, основні 

компетентності у природничих науках і технологіях. 

Мета соціальної сфери передбачає забезпечення взаємодії обдарованої 

особистості як представника соціуму з внутрішнім і зовнішнім середовищами 

закладу освіти. Важливого значення тут набуває полісуб’єктна взаємодія 

учасників освітньо-розвивального середовища. У цій сфері в пріоритеті такі 

компетентності, як спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 

мовами; спілкування іноземними мовами; соціальна та громадянська 

компетентності. 

Мета творчої сфери реалізується в площині створення сприятливого 

підґрунтя для розкриття потенціалу обдарованої особистості через застосування 

в освітньому процесі інноваційних технологій, комплексної роботи школярів в 

умовах кластера за напрямом спеціалізації, організації науково-дослідницької 

діяльності. Це значною мірою впливає на формування таких компетентностей, 

як ініціативність і підприємливість; уміння вчитися впродовж життя. 

Мета особистісної сфери полягає в реалізації заходів для розкриття та 

розвитку особистісних якостей обдарованого учня. Цьому значною мірою 

сприяють індивідуальні освітні траєкторії. У цій сфері перевага надається 

формуванню таких компетентностей, як обізнаність та самовираження у сфері 

культури; екологічна грамотність і здорове життя.  

Поглиблений аналіз першоджерел дозволив визначити специфіку кожної 

з підсистем науково-методичної системи створення освітньо-розвивального 

середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей.  

Методологічна підсистема розглядалася як компонент, який забезпечує 

відповідну науково-методичну систему ґрунтовною науковою основою 



 

 

(методологічними підходами, принципами тощо). Конкретизовано основні 

функції науково-методичної системи: розвивальну, управлінсько-організаційну, 

методично-технологічну, інтегрувальну та регулювальну. 

Змістово-діяльнісна підсистема має за мету формування в обдарованих 

учнів ключових компетентностей із урахуванням їхніх здібностей через 

застосування удосконалених змісту, форм, методів і засобів навчання. 

Підсистема включає технологію створення освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей та 

ефективні за цих обставин організаційно-педагогічні умови. 

Доведено, що досягнення мети й розв’язання завдань технології 

здійснюється під час реалізації підготовчого, діяльнісно-формувального та 

рефлексивно-коригувального етапів.  

Мета підготовчого етапу полягає в проведенні попередніх просторово-

предметних (створення сучасно обладнаних кабінетів для навчання; 

комп’ютерних класів; спортивної, тренажерної та актової зал; бібліотеки; 

спальних корпусів; харчоблоку з їдальнею; медичного блоку з ізолятором 

тощо); управлінських (розроблення концепцій: розвитку закладу освіти, його 

матеріально-технічної бази та фінансово-господарської діяльності; комплексу 

положень для забезпечення діяльності закладу освіти в нових умовах, серію 

угод з різними закладами освіти та організаціями тощо), методичних (програми 

елективних і факультативних курсів за спеціалізаціями учнів, навчально-

методичних посібників для формування компетентностей педагогів тощо) 

заходів. Необхідно створити умови для вдосконалення компетентностей 

педагогічних працівників для того, щоб підготувати їх до роботи в такому 

освітньо-розвивальному середовищі. 

Метою діяльнісно-формувального етапу є забезпечення комплексного 

підходу до системної організації визначених сфер середовища для формування 

ключових компетентностей обдарованих учнів з виділенням тих із них, які 



 

 

відповідають природним здібностям школярів й ураховуються під час 

створення індивідуальних освітніх траєкторій. 

Метою рефлексивно-коригувального етапу визнано коригування 

навчально-методичного інструментарію формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів на основі рефлексивної діяльності 

учасників освітньо-розвивального середовища. 

Доведено, що для успішної реалізації технології необхідно чітко 

дотримуватися втілення таких організаційно-педагогічних умов, як: здійснення 

особистісно спрямованого педагогічного супроводу обдарованого учня; 

стимулювання вчителів до підвищення професійно-педагогічної готовності зі 

співпраці з обдарованими учнями; активна взаємодія закладу освіти з різними 

освітніми та соціальними інституціями. 

Моніторингово-коригувальна підсистема має за мету визначати бажаний 

стан науково-методичної системи через моніторинг як самого освітньо-

розвивального середовища, так і сформованості компетентностей його 

учасників для подальшого внесення необхідних змін (у разі необхідності).  

Експериментальна перевірка розробленої науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей довела її дієвість. Базовим 

майданчиком став Комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради».  

На етапі завершення дослідно-експериментальної роботи зафіксовано 

зростання параметрів освітньо-розвивального середовища цього закладу 

освіти. Найбільших змін зазнали параметри: «мобільність» (приріст 8,90 бала), 

«широта» (приріст 8,15 бала), «узагальненість» (приріст 7,44 бала), 

«когерентність» (приріст 6,30 бала) та «емоційність» (приріст 6,12 бала). Серед 

ключових компетентностей учнів більш сформованими виявились математична 

компетентність (приріст 50,7%), інформаційно-цифрова компетентність 

(приріст 46,6 %) та основні компетентності у природничих науках і 

технологіях (приріст 43, 9%). Позитивні зрушення відбулися й у сфері 



 

 

сформованості компетентностей учителів. Так, після експерименту високий та 

оптимальний рівень сформованості креативної компетентності виявили 81 % 

(до експерименту – 35 %), дослідницької – 76 % (до експерименту – 32 %) та 

методичної – 73 % (до експерименту – 32 %) з них. 

Обробка експериментальних даних математичними методами та їх 

статистичний аналіз із використанням критерію Пірсона дали підстави для 

висновку про підтвердження висунутої гіпотези. 

Уточнено критеріальну базу дослідження. Модифіковано показники 

методики експертизи освітнього середовища. Рівень сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів (високий, середній, низький) оцінювався за 

такими критеріями: мотиваційно-аксіологічним, когнітивно-діяльнісним та 

рефлексивно-особистісним.  

Конкретизовано застосування кваліметричного підходу як основи 

моніторингу сформованості компетентностей педагогів (креативної, методичної 

та дослідницької) через цільове розроблення відповідних факторно-

критеріальних моделей, які включають такі фактори, як мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісний, рефлексивний та особистісний. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

впровадженні в освітній процес спеціалізованих закладів загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей науково-методичної системи створення освітньо-

розвивального середовища та її ресурсного забезпечення Сформульовані 

положення, висновки дослідження було реалізовано на рівні методичного 

забезпечення функціонування відповідної системи: апробовано елективні 

спецкурси для обдарованих дітей; підготовлено навчально-методичні 

посібники: «Проектування розвивального освітнього середовища для 

обдарованих учнів», «Професійна компетентність учителя: суть, структура, 

умови формування», «Дослідницька компетентність учителя в умовах співпраці 

з обдарованою особистістю». Розроблено для базового закладу освіти такі 

документи, як: «Концепція діяльності», «Концепція розвитку», «Положення 

про систему моніторингових досліджень», «Положення про науково-практичну 



 

 

лабораторію дослідження і розвитку обдарованості учнів», «Положення про 

лабораторію інформаційних технологій навчання», «Програма 

експериментальної діяльності школи-лабораторії при АПН України», 

«Програма створення єдиного інформаційного простору» тощо. Здійснено 

керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Проектування 

розвивального освітнього середовища навчального закладу на 2010–2015 роки», 

яке організовано згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

від 26.10.2010 р. № 1004 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи 

на базі Харківської обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість”». 

Представлений у дисертаційній праці матеріал може бути використаний 

керівниками, методистами та вчителями як спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти, так і закладів загальної середньої освіти в процесі створення 

освітньо-розвивального середовища для обдарованих учнів при переході на 

старшу профільну школу та організації діяльності наукових ліцеїв-інтернатів; 

магістрантами, студентами закладів вищої педагогічної освіти в період 

проходження педагогічних практик, написання магістерських робіт; 

аспірантами в процесі наукового пошуку шляхів формування обдарованої 

особистості; фахівцями системи закладів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників; науковцями й методистами педагогічної галузі під час укладання 

підручників і посібників; учасниками освітнього процесу під час самоосвітньої 

діяльності. 

Ключові слова: компетентності педагога, ключові компетентності учня, 

науково-методична система, обдарованість, обдарований учень, освітньо-

розвивальне середовище, педагог, спеціалізований заклад загальної середньої 

освіти, створення, технологія, факторно-критеріальна модель, формування. 
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The thesis is theoretical and experimental research of the problem of creation 

of educational-developmental environment in specialized secondary education 

institutions for gifted children. Students of 8-11 grades are of particular interest. 

Their intellectual giftedness manifests in high analytical abilities, formation of a 

system of persistent cognitive interests etc. The development of their intellectual 

talents in natural and mathematical fields becomes one of the current trends. It has 

been determined that they can be developed if sufficient environmental conditions are 

provided in specialized boarding secondary education institutions. 

The author has proved that educational-developmental environment is 

considered to be a holistic dynamic system of resources (object-spatial, managerial, 

methodical and didactic) and influences (psychological, pedagogical and diagnostic). 

In total they contribute to the continuous development of gifted students on the basis 

of individual educational trajectories which provide unleashing of their abilities in 

accordance with their natural inclinations, interests, needs and age socialization 

requirements, on the one hand, and social demand for formation of key competences, 

on the other hand. 

The peculiarities of educational-developmental environment have been 

distinguished. They are integrity, systematicity, variability, structuredness, openness, 

organizability, communicativeness, flexibility, cultural conformity, capacity for self-

organization, self-development and multi-subjectivity.  



 

 

Based on the analysis of scientific sources on the problem of giftedness, the 

author has revealed the five stages of the development of views on this phenomenon. 

The scientific and methodical system of creation of educational-developmental 

environment in specialized secondary education institutions for gifted children has 

been first developed and theoretically substantiated in the thesis. This system is 

presented as an organizational and pedagogical construct which is based on certain 

principles (principles of science, child-centrism, humane and caring attitude to 

children, differentiation and individualization, variability, transparency and 

partnership) and approaches (system, synergetic, personality-activity, competence, 

acmeological and cluster approaches). The developed system is be implemented 

through coherent interaction of methodological, content-activity and monitoring-

correcting subsystems, the synergy of which provides the formation of key 

competences of gifted children taking into account their natural abilities.  

The mentioned system has to be based on the competence approach 

requirements initiated by the Concept of implementation of the state policy in general 

secondary education reform “The New Ukrainian School” (2016). 

In accordance with the methodological approaches determined in the thesis and 

taking into account the outlined specific features of the development of Ukrainian 

education and scientists’ works dedicated to the formation of gifted students’ key 

competences in educational-developmental environment of specialized secondary 

education institution, the author has distinguished such spheres of educational-

developmental as cognitive, social, creative and personal. 

The aim of the cognitive sphere is to implement measures to enable a gifted 

student to master both subject program information and meta-subject information at a 

high level. The use of dual education in a cluster contributes to the achievement of 

this goal. The priority of this area is the formation of such competencies as 

mathematical, informational-digital and the main competences in natural sciences and 

technologies.  

The aim of the social sphere is to ensure interaction of a gifted person as a 

representative of the society with internal and external environment of the 



 

 

educational institution. Multi-subject interaction of all participants of educational-

developmental environment is of great importance here. In this sphere, such 

competences as communication in the official languages (and in native language, in 

case of difference), communication in foreign languages, social and civic competency 

are in priority. 

The aim of the creative sphere is realized in the creation of favorable basis for 

unleashing of gifted person’s potential due to use of innovative technologies in 

educational process, students’ complex work in their specialization in a cluster and 

organization of research activity. It has great influence on formation of such 

competences as initiative and enterprising and ability to learn lifelong.  

The aim of the personal sphere is to implement the measures for unleashing 

and development of gifted student’s personal qualities. Individual educational 

trajectories contribute to it significantly. In this sphere, formation of such 

competences as awareness and self-expression in the sphere of culture, environmental 

literacy and healthy life are in priority. 

Based on the in-depth analysis of the original sources, the author has 

determined the specificity of each of the subsystems of the scientific and methodical 

system of creation of educational-developmental environment in specialized 

secondary education institutions for gifted children. 

The methodological subsystem is considered to be a component which 

provides the scientific and methodical system with a solid scientific basis 

(methodological approaches, principles etc.). The main functions of the scientific and 

methodical system have been specified. They are developmental, management-

organizational, methodical-technological, integrative and regulatory. 

The content-activity subsystem aims at formation of gifted students’ key 

competences, taking into account their abilities and due to the use of the advanced 

content, forms, methods and means of education. The subsystem includes the 

technology of creation of educational-developmental environment in specialized 

secondary education institutions for gifted children and the organizational-

pedagogical conditions which are effective under these circumstances. 



 

 

The author has proved that the goal is achieved and the tasks of the technology 

are solved upon implementation of preparatory, activity-forming and reflexive- 

corrective stages.  

The aim of the preparatory stage is to take spatial-subject, managerial and 

methodical measures. The space-subject measures include the creation of modernly 

equipped classrooms for training, computer classrooms, gym and assembly hall, 

library, dormitories, food block with canteen, medical unit with an isolator etc. The 

managerial measures mean development of the concepts (for instance, concepts of 

development of educational institution, its material and technical base and financial 

and economic activities), complex of regulations to support activities of educational 

institutions in new conditions, a number of agreements with various educational 

institutions and organizations etc. The methodic measures include programs of 

elective and optional courses according to students’ specialization, training manuals 

for formation of teachers’ competences etc. It is necessary to create conditions for 

improving teachers’ competences in order to prepare them for work in such 

educational-developmental environment.  

The aim of activity-forming stage is to provide an integrated approach to the 

system organization of the determined spheres of environment for formation of gifted 

students’ key competences, distinguishing those which correspond to students’ 

natural abilities and are taken into consideration when creating the individual 

educational trajectories.  

The aim of reflexive-corrective stage is to correct teaching toolkit of formation 

of gifted students’ key competences, based on reflexive activity of the participants of 

educational-developmental environment.  

The author has proved that it is necessary to adhere to the organizational-

pedagogical conditions for successful implementation of the technology. These 

conditions are: implementation of person-centered pedagogical support of a gifted 

student; encouraging teachers to increase their professional-pedagogical readiness for 

cooperation with gifted students; active interaction of the educational institution with 

different educational and social institutions.  



 

 

The aim of the monitoring-correcting subsystems is to determine the desired 

state of the scientific and methodical system through monitoring of both educational-

developmental environment and formation of competences of its participants for 

further making necessary changes (in case they are needed). 

The experimental verification of the developed scientific and methodical 

system of creation of educational-developmental environment in specialized 

secondary education institutions for gifted children has proved the effectiveness of it. 

Municipal Institution “Regional Specialized Boarding School of the 2nd-3rd degrees 

“Giftedness” of Kharkiv Regional Council” was the base platform. The author has 

fixed the growth in the parameters of educational-developmental environment of this 

educational institution at the stage of completion of the experimental work. Certain 

parameters have undergone the greatest changes. They have been such parameters as 

mobility (increase of 8.90 points), latitude (increase of 8.15 points), generalization 

(increase of 7.44 points), coherence (increase of 6.30 points) and emotionality 

(increase of 6.12 points). Among students’ key competences, the greatest increase 

was in mathematical competence (increase of 50.7%), informational-digital 

competence (increase of 46.6%) and the main competences in natural sciences and 

technologies (increase of 43.9%). Positive changes have also occurred in the 

formation of teachers’ competences. For instance, 81% of teacher have had the high 

and optimal level of formation of creative competences after the experiment (while 

only 35% of teachers had had it before the experiment); 76% of teacher have had the 

high and optimal level of formation of research competences after the experiment 

(while only 32% of teachers had had it before the experiment); 73% of teacher have 

had the high and optimal level of formation of methodical competences after the 

experiment (while only 32% of teachers had had it before the experiment). 

The processing of experimental data by mathematical methods and the statistic 

analysis of the data, using the criterion of Pearson, have given reasons to conclude 

about confirmation of the hypothesis. 

The criterion base of the research has been clarified. The indicators of the 

procedure of examination of educational environment have been modified. The level 



 

 

(high, medium, low) of formation of gifted students’ key competences has been 

assessed in accordance with such criteria as motivational-axiological, cognitive-

activity and reflexive-personal. The author has specified the use of qualimetric 

approach as a basis of monitoring of formation of teachers’ competences (creative, 

methodical and research) through the targeted development of corresponding factor-

criteria models which included such factors as motivational-value, cognitive, activity, 

reflexive and personal.  

The practical significance of the obtained results is that the scientific and 

methodical system of creation of educational-developmental environment and its 

resource support has been implemented in educational process of specialized 

secondary education institutions for gifted children. The formulated statements and 

research findings have been implemented in methodical support of the functioning of 

the corresponding system: the elective courses for gifted children have been tested; 

the training manuals (“Designing the developmental educational environment for 

gifted students”, “Teacher’s professional competence: essence, structure, conditions 

of formation”, “Teacher’s research competence in cooperation with gifted 

personality”) have been made. A number of documents for the basic educational 

institution have been developed. They are: “The concept of activity”, “The concept of 

development”, “Regulations on the system of monitoring research”, “Regulations on 

the scientific-practical laboratory of research and development of students’ 

giftedness”, “Regulations on the laboratory of informational technologies of 

education”, “The program of experimental activities of the school-laboratory at the 

Academy of Educational Sciences of Ukraine”, “The program of creation of the 

unified information space” etc. The author has supervised the experimental work on 

the topic “Designing the developmental educational environment of the educational 

institution for 2010-2015”. It has been organized according to the order of the 

Ministry of education and science of Ukraine (order № 1004 “About conducting the 

experimental work on the basis of Kharkiv Regional Specialized Boarding School of 

the 2nd-3rd degrees “Giftedness”, dated October 26, 2010).  



 

 

The information presented in the thesis may be used by headmasters and 

teachers in both specialized secondary education institutions and general secondary 

education institutions in the process of creation of educational-developmental 

environment for gifted students upon transition to the senior profile school and 

organization of activities of the scientific boarding lyceums. The information may 

also be used by undergraduates and students of institution of higher pedagogical 

education in writing master’s works and by post-graduate students in the process of 

scientific search for ways of formation of gifted personality. Besides, the information 

may be used by scientists and methodologists of the educational sector in compilation 

of textbooks and manuals and by the participants of educational process in their self-

education activities. 

Key words: teacher’s competences, student’s key competences, scientific and 

methodical system, giftedness, gifted student, educational-developmental 

environment, teacher, specialized secondary education institution, creation, 

technology, factor-criteria model, formation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність та доцільність дослідження. Глобалізаційні процеси у 

світі, активний розвиток високотехнологічних та інформаційних галузей 

зумовлюють потребу у формуванні покоління лідерів, інтелектуальний 

потенціал яких забезпечить сталий розвиток економіки країни на рівні сучасних 

вимог. Реалізація таких суспільних запитів потребує від освіти розв’язання 

пріоритетного завдання щодо створення необхідних і достатніх умов для 

розвитку обдарованих дітей. У зоні особливої уваги здобувачі освіти 8–11 

класів, інтелектуальна обдарованість яких проявляється у високих здібностях 

аналітичного характеру, сформованості системи стійких пізнавальних інтересів, 

здатності створювати щось нове, високій швидкості протікання розумових 

процесів тощо. 

Підходи до розв’язання цієї проблеми знайшли відображення в низці 

нормативно-правових документів: законах України «Про загальну середню 

освіту» (1999, зі змінами), «Про освіту» (2017), де зазначається, що для 

розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей поряд із іншими потрібно 

відкривати заклади спеціалізованої освіти, зокрема інтернатного типу. Саме 

вони мають потенціал для розвитку обдарованих учнів у разі забезпечення 

необхідних предметно-просторових, психологічних, педагогічних та інших 

умов, які актуалізуються не лише навчанням, а й тим, що учні постійно там 

проживають, адже школа-інтернат на тривалий час стає для них своєрідною 

домівкою. Для учнів із сільської місцевості такі заклади освіти є чи не єдиною 

можливістю розвитку обдарувань.  

Реалізувати поставлені завдання можливо за умови створення в закладах 

загальної середньої освіти інтернатного типу освітньо-розвивальних 

середовищ, які вибудовуватимуться на вимогах компетентнісного підходу, 

започаткованих Концепцією реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 

2029 року (2016). Актуальність проблеми посилює затверджене Кабінетом 
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Міністрів України «Положення про науковий ліцей та науковий ліцей-

інтернат» (2019). Керуючись ними, у процесі формування ключових 

компетентностей в обдарованих учнів необхідно враховувати структуру 

когнітивної сфери, їхні вікові особливості, нахили та інтереси, передбачати 

можливості розвитку різних видів діяльності. Одним із актуальних напрямів 

стає розвиток інтелектуальних обдарувань учнів юнацького віку в природничо-

математичній сфері, оскільки саме вони вже невдовзі поповнять лави студентів 

закладів вищої освіти й утворять лідерський інтелектуальний потенціал країни. 

Аналіз наукової літератури засвідчив значну увагу науковців до 

порушеної проблеми. Обдарованість вивчається як унікальне психолого-

педагогічне явище (О. Антонова, В. Екземплярський, В. Ефроімсон, Н. Лейтес, 

В. Мигаль, Р. Пономарьова-Семенова, О. Ридецька, Д. Ушаков, Л. Фоломєєва, 

Н. Черних, В. Чудновський, Е. Щебланова, В. Юркевич та ін.), як проблема 

сучасної освіти (Н. Вінник, Ю. Бабаєва, В. Гриньова, О. Кульчицька, 

Е. Павлова, В. Панов, С. Саяпіна, Т. Смиковська, Р. Шулигіна, 

Н. Шумакова та ін.). 

Обґрунтовано декілька наукових концепцій обдарованості з погляду 

різноманітних теоретичних напрямів: інтегративного підходу (Дж. Гілфорд, 

Дж. Рензуллі, В. Штерн), психології здібностей (Л. Виготський, С. Рубінштейн, 

Б. Теплов, В. Шадриков), творчої обдарованості (О. Матюшкін), культурної 

обдарованості (Л. Виготський, А. Лурія), вікового підходу до інтелектуальної 

обдарованості (Н. Лейтес), системного підходу (С. Рубінштейн, Б. Теплов), 

технічної обдарованості (В. Моляко) тощо. 

Більшість учених доводять необхідність створення спеціального 

освітнього середовища для розвитку обдарованої особистості (В. Адольф, 

В. Алфімов, О. Коваленко, М. Мельник, О. Музика, В. Киричук, О. Науменко, 

О. Нечаєва, Н. Соколова, І. Удовиченко, В. Ушмарова, Т. Щербакова та ін.). На 

необхідності створення освітньо-розвивальних середовищ для розкриття 

обдарувань учнів наполягають і Д. Богоявленська, В. Вихрущ, 

Н. Гонтаровська, Р. Семенова, Д. Шадриков, О. Шапран, Ю. Шапран, В. Ясвін 
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та інші. У цьому контексті важливо реалізувати розвивальний потенціал 

освітнього середовища через об’єднання, взаємопов’язування й інтеграцію 

можливостей і ресурсів закладу освіти (Т. Адарюкова, Г. Білозерська, І. Габа, 

О. Писарчук, К. Приходченко та ін.). Цих позицій дотримуються й закордонні 

вчені (К. Геллер, Е. Хані, В. Зірвальд та ін.). 

Однак досліджень, які б концентрувалися на проблемі створення 

освітньо-розвивальних середовищ для розвитку обдарованих дітей в умовах 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти, украй мало 

(Л. Афанасьєва, С. Дороніна, Н. Єзерська, Н. Колодій, Е. Мішутіна, 

В. Покась та ін.). З огляду на це на сьогодні практично відсутнє цілісне 

уявлення про освітньо-розвивальне середовище; бракує технології створення 

такого середовища; залишається проблемою визначення необхідних 

середовищних умов для реалізації вимог сучасної української школи 

з формування в учнів ключових компетентностей. 

Актуальність дослідження посилюється необхідністю розв’язання низки 

виявлених у процесі дослідження суперечностей між: 

- достатньо високим рівнем розробленості в психолого-педагогічній 

науці питань розвитку обдарованих дітей в умовах закладів загальної середньої 

освіти та недостатнім використанням цих напрацювань в освітньому процесі 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей; 

- розробленістю методологічних і теоретичних основ створення 

середовищних умов для розвитку обдарованих дітей у закладах загальної 

середньої освіти та недостатньою їх реалізацією в освітньому процесі 

відповідних спеціалізованих закладів загальної середньої освіти; 

- соціальним запитом суспільства на розвиток обдарованих 

особистостей як інтелектуального потенціалу країни, здатного до її 

економічного перетворення з метою забезпечення конкурентоспроможності на 

світовому ринку, та недостатньою розробленістю науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах 
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загальної середньої освіти, яка гарантовано забезпечувала б розвиток 

природних обдарувань учнів; 

- необхідністю виявлення механізмів формування в обдарованих учнів 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти ключових 

компетентностей та недостатньою обґрунтованістю теоретико-методичних 

основ проєктування освітньо-розвивального середовища для виконання цього 

завдання; 

- цілісним уявленням про природу обдарованості та недостатнім його 

відтворенням у змісті, формах, методах, засобах навчання в спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Таким чином, актуальність, недостатній рівень теоретичної дослідженості 

та практичної розробленості означеної проблеми, необхідність  виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дослідження «Теоретико-методичні 

засади створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу в середніх загальноосвітніх та вищих 

педагогічних навчальних закладах» (РК № 1200199U004104); відповідно до 

проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Проектування 

розвивального освітнього середовища КЗ «Обласна спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 26.10.2010 № 1004). 

Тему дослідження затверджено на засіданні вченої ради Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (протокол № 4 

від 05.09.2014). 
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Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці науково-методичної системи створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей, яка забезпечить формування в них ключових 

компетентностей. 

Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Схарактеризувати наукові підходи до розв’язання проблеми створення 

освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у закладах 

загальної середньої освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

суспільства. 

2. На основі аналізу філософської, соціологічної, психологічної та 

педагогічної літератури розкрити суть освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти в науковому дискурсі. 

3. Визначити теоретичні засади формування обдарованих дітей в умовах 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти. 

4. Обґрунтувати науково-методичну систему створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей і розробити її модель. 

5. Експериментально перевірити результативність науково-методичної 

системи створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

6. Визначити необхідне ресурсне забезпечення (предметно-просторове, 

управлінське, методичне, дидактичне) реалізації науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти. 

7. Уточнити показники методики експертизи освітнього середовища; 

критерії, показники, рівні сформованості ключових компетентностей 

обдарованих учнів; конкретизувати зміст факторно-критеріальних моделей для 

дослідження компетентностей педагогів (креативної, методичної, 
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дослідницької). 

Об’єкт дослідження: організація освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Предмет дослідження: науково-методична система створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей. 

Концепція дослідження ґрунтується на провідній ідеї щодо необхідності 

створення в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей такого освітньо-розвивального середовища, яке б 

відповідало вимогам інноваційності, забезпечувало полісуб’єктну взаємодію 

його учасників, вимоги з удосконалення компетентностей педагогів задля того, 

щоб гарантовано забезпечити формування в обдарованих учнів 8–11 класів 

ключових компетентностей. Досягненню цієї мети сприятиме організація 

дуальної освіти в умовах кластера як основи проєктування індивідуальної 

освітньої траєкторії кожного обдарованого учня, впровадження елективних 

спецкурсів, факультативів, гуртків, дослідницької роботи на творчій основі. 

Такий підхід дасть змогу актуалізувати природні здібності обдарованої 

особистості (зокрема природничо-математичні), що позитивно позначиться на її 

самовираженні та самореалізації як майбутнього лідера держави, який братиме 

активну участь в економічних, технічних перетвореннях країни. Адже саме в 

цьому віці основним новоутворенням того, хто навчається, є професійне та 

особистісне самовизначення, що формується на тлі фізіологічних, психічних і 

соціальних особистісних змін. Реалізації завдання формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів із урахуванням їхніх здібностей сприятиме 

науково-методична система створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти. 

Концепція дослідження ґрунтується на реалізації таких взаємопов’язаних 

концептів, як методологічний, теоретичний та технологічний. 

1. Методологічний концепт включає фундаментальні філософські, 

психолого-педагогічні, соціологічні ідеї, які під час розроблення теоретичних і 
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методичних засад створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

відбивають взаємозв’язок та взаємодію таких методологічних підходів: 

системного, синергетичного, особистісно-діяльнісного, компетентнісного, 

акмеологічного та кластерного. Це дає можливість вибудувати ланцюг 

взаємопов’язаних кроків для розкриття логіки та формування методологічного 

підґрунтя дослідження. Основою реалізації методологічного концепту визнано: 

- принципи й методи реалізації системного підходу (В. Афанасьєв, 

І. Блауберг, Ю. Бурменко, І. Прангашвілі, В. Садовський, Г. Щедровицький, 

Е. Юдін та ін.);  

- основні положення синергетичного підходу (О. Князєва, С. Курдюмов 

та ін.) і педагогічної синергетики (В. Буданов, В. Віненко, С. Вітвицька, 

О. Вознюк, А. Євтодюк, Л. Зоріна, О. Іонова, С. Кульневич, В. Лутай, 

Т. Назаренко, Г. Нестеренко, О. Остапчук, В. Рибалко, В. Шаповаленко та ін.);  

- теорію діяльності та розвитку особистості як суб’єкта діяльності 

(В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.); 

- ідеї та положення особистісно-діяльнісного підходу (І. Бех, 

Л. Божович, Е. Бондаревська, А. Губа, В. Лозова, О. Пєхота, О. Попова, 

В. Серіков, А. Старєва, В. Сухомлинський, І. Якиманська та ін.);  

- теоретичні та прикладні положення акмеологічного підходу 

(Г. Данилова, А. Деркач, О. Дубасенюк, Л. Кузьменко, Н. Кузьміна, 

Н. Мачинська, Л. Рибалко, В. Сидоренко, Н. Сіліна та ін.);  

- позиції кластерного підходу (Н. Волкова, В. Волобоєв, Т. Волобуєва, 

Л. Дроздовська, О. Жук, Д. Карпова, Г. П’ятницька, Е. Семикіна, 

А. Смірнов та ін.). 

2. Теоретичний концепт визначає систему ідей, концепцій, теорій, 

положень, без яких неможливе розуміння суті досліджуваного явища, а саме:  

- філософські положення теорії наукового пізнання про активну роль 

особистості в перетворенні дійсності (В. Андрущенко, В. Біблер, К. Гельвецій, 
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М. Каган, В. Кушнір та ін.); 

- базові положення про природу обдарованості (Д. Андерсон, 

О. Антонова, Г. Беттс, Л. Липова, Л. Луценко, Л. Морозова, М. Нейхарт, 

С. Ренський, Р. Стернберг, Н. Ханецька, С. Цесі, В. Щорс та ін.);  

- психологічні основи теорії обдарованості (Д. Богоявленська, 

Дж. Гілфорд, О. Матюшкін, В. Моляко, Дж. Рензуллі та ін.); 

- рекомендації щодо виявлення, оцінювання та розвитку обдарованої 

особистості (І. Бех, Л. Виготський, Дж. Гетцелс, Ф. Джексон, Є. Ільїн, 

Є. Клімов, О. Кульчицька, Б. Теплов та ін.);  

- висновки щодо створення освітнього середовища як системи 

життєдіяльності особистості та багаторівневої системи чинників, обставин, 

умов (Т. Водолазська, Н. Гонтаровська, А. Каташов, Г. Коджаспірова, 

К. Копаниця, Г. Корнетов, Д. Корольов, І. Кучеренко, Л. Куц, Л. Макар, 

Ю. Мануйлов, М. Матвієнко, Ю. Момот, О. Музика, О. Романовський, 

Р. Семенова, В. Слободчиков, С. Смолюк, С. Степанов, С. Тарасов, О. Шапран, 

Ю. Шапран, О. Ярошинська, В. Ясвін та ін.); 

- базові положення компетентнісного підходу (А. Андрєєв, 

В. Введенський, А. Вербицький, І. Гумілевська, І. Гушлевська, Е. Зеєр, 

С. Золотухіна, О. Пометун, Е. Симанюк та ін.) 

- концепції формування компетентного педагога (В. Адольф, 

Е. Бондаревська, Л. Бурчак, І. Буряк-Габрись, Р. Вернидуб, С. Гончаренко, 

В. Гончаров, В. Гриньова, О. Дубасенюк, Л. Зеленська, Л. Кайдалова, 

С. Кульневич, О. Малихін, А. Нафієва, Л. Непорожня, О. Норкіна, 

Н. Степаненко, Д. Ушаков, А. Шумовська та ін.);  

- концепції формування компетентностей учнів (Л. Антоненко, В. Ачкан, 

Л. Гієнко, В. Гладік, І. Зіненко, Л. Мамчур, О. Назарова, Н. Овсюк, А. Ткачов, 

І. Трубіна, О. Чанкова, О. Черемісіна, О. Халабузар та ін.). 

- сучасні технології, методи та засоби освіти (В. Євдокимов, 

Ю. Завалевський, Г. Ібрагимов, Р. Каменський, С. Мельник, В. Нищета, 
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О. Пєхота, Т. Поштарьова, І. Прокопенко, Л. Романишина, Г. Селевко та ін.); 

- наукові підходи до розроблення індивідуальних освітніх траєкторій 

(О. Гаркович, А. Гормин, Н. Декіна, Н. Лебедєва, А. Хуторський та ін.). 

3. Технологічний концепт передбачає розроблення науково-

методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей і її 

впровадження. 

Загальна гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що 

сформованість ключових компетентностей обдарованих учнів з урахуванням 

їхніх природних здібностей, суб’єктного досвіду та пізнавальних 

спроможностей зазнає позитивних змін за умови впровадження в освітній 

процес спеціалізованого закладу загальної середньої освіти інтернатного типу 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища. 

Загальна гіпотеза конкретизована в часткових припущеннях, які передбачають, 

що: 

- методологічне обґрунтування науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища в спеціалізованому закладі загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей інтегруватиме системний, 

синергетичний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний і 

кластерний підходи; 

- розроблена науково-методична система передбачатиме цілеспрямовану 

організацію процесу формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів із урахуванням їхніх природничо-математичних здібностей через 

взаємодію методологічної, змістово-діяльнісної, моніторингово-коригувальної 

підсистем та організаційно-педагогічних умов, необхідних для її ефективного 

функціонування; 

- індивідуальна освітня траєкторія обдарованого школяра 

формуватиметься на основі організації дуальної освіти в умовах кластера; 

- буде забезпечена професійно-педагогічна готовність учителів до 
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формування ключових компетентностей обдарованих учнів через 

сформованість у них креативної, методичної та дослідницької компетентностей. 

Для вирішення поставлених завдань і перевірки гіпотези застосовано такі 

методи дослідження: теоретичні: порівняння та систематизація поглядів 

учених щодо створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих 

учнів; аналіз нормативних документів (законів, наказів, положень тощо) – для 

розроблення теоретичних засад створення освітньо-розвивального середовища 

в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей; 

абстрагування та узагальнення теоретичних положень задля визначення 

наукового тезаурусу дослідження; моделювання – з метою розроблення моделі 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей; 

аналіз, синтез ідей наукових праць – для з’ясування особливостей формування 

компетентностей в учасників освітньо-розвивального середовища; емпіричні: 

спостереження, анкетування, тестування, бесіди, вивчення продуктів діяльності 

обдарованих учнів – для діагностування рівня сформованості в них обдарувань 

та ключових компетентностей; метод експертних оцінок, самооцінювання та 

вивчення досвіду діяльності педагогів – для розроблення факторно-

критеріальних моделей з метою дослідження сформованості в них креативної, 

методичної та дослідницької компетентностей; педагогічний експеримент для 

перевірки науково-методичної системи створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей; методи математичної статистики: метод статистичної 

обробки даних на основі критерію Пірсона для кількісного та якісного аналізу 

результатів педагогічного експерименту. 

Наукова новизна та теоретична значущість дослідження полягають у 

тому, що вперше:  

- науково обґрунтовано й експериментально перевірено науково-

методичну систему створення освітньо-розвивального середовища в 
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спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

(організаційно-педагогічний конструкт, що ґрунтується на принципах 

науковості, дитиноцентризму, гуманного й дбайливого ставлення до учня, 

диференціації та індивідуалізації, варіативності, транспарентності, партнерства; 

спирається на системний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, 

компетентнісний, акмеологічний, кластерний підходи; практично реалізується 

через когерентну взаємодію методологічної (включає мету, методологічні 

підходи, принципи, функції, зовнішні та внутрішні умови), змістово-діяльнісної 

(складається з технології створення освітньо-розвивального середовища та 

необхідних організаційно-педагогічних умов) та моніторингово-коригувальної 

(містить систему заходів для моніторингу результативності створеної науково-

методичної системи та компетентностей учасників середовища) підсистем, 

синергія яких забезпечує формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів із урахуванням їхніх природних здібностей);  

- обґрунтовано модель науково-методичної системи створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей, яка дала можливість визначити зв’язки між її 

складовими та з’ясувати канали коригування мети реалізації системи;  

- розкрито специфіку технології створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей, яка передбачає послідовне проходження підготовчого, 

діяльнісно-формувального й рефлексивно-коригувального етапів і реалізацію 

відповідних організаційно-педагогічних умов (здійснення особистісно 

спрямованого педагогічного супроводу обдарованого учня; стимулювання 

вчителів до підвищення професійно-педагогічної готовності зі співпраці з 

обдарованими учнями; активна взаємодія закладу освіти з різними освітніми та 

соціальними інституціями); 

- запропоновано механізм створення індивідуальної освітньої траєкторії 

обдарованих учнів на основі організації дуальної освіти через гармонійне 
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поєднання діяльності закладів вищої освіти та спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей як неперервного освітнього 

ланцюга в умовах кластера, для практичної реалізації якого визначено напрями 

діяльності, правову основу, підходи до управління та організації взаємодії його 

учасників. 

Уточнено: 

- суть концепту «освітньо-розвивальне середовище спеціалізованого 

закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей» як цілісної 

динамічної системи ресурсів (предметно-просторових, управлінських, 

методичних, дидактичних) і впливів (психологічних, педагогічних, 

діагностичних), що в сукупності сприяють безперервному розвитку 

обдарованих учнів на основі індивідуальних освітніх траєкторій, які 

забезпечують розкриття їхніх здібностей відповідно до природних задатків, 

інтересів, потреб, вимог вікової соціалізації, з одного боку, та соціального 

запиту на формування ключових компетентностей, з іншого; 

- поняття університетської кафедри як інноваційної освітньої структури, 

створеної на основі принципу соціального партнерства через об’єднання 

діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, позашкільних закладів 

освіти, громадських організацій і спеціалізованих закладів загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей із метою реалізації науково-методичної, науково-

дослідницької й освітньо-виховної функцій; 

- критерії сформованості ключових компетентностей обдарованих учнів 

(мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-діяльнісний та рефлексивно-

особистісний), їх показники й рівні прояву (високий, середній, низький). 

Подальшого розвитку набули:  

- теоретичні основи формування особистості обдарованої дитини в 

умовах освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти, що дало змогу розглянути феномен обдарованості як 

комплексне явище, зумовлене системою здібностей особистості, розвиток яких 
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уможливлюється її високим рівнем розумової активності, глибиною 

мотиваційних та емоційно-вольових процесів, сформованістю самосвідомості й 

самовідповідальності, системою особистісних індивідуальних якостей, які 

значною мірою формуються в діяльності в спеціально створених умовах;  

- наукові підходи до формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів через моделювання сфер освітньо-розвивального середовища: 

математична компетентність; інформаційно-цифрова компетентність; основні 

компетентності у природничих науках і технологіях (когнітивна сфера); 

спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування 

іноземними мовами; соціальна і громадянська компетентності (соціальна 

сфера); обізнаність та самовираження у сфері культури; екологічна грамотність 

і здорове життя (особистісна сфера); ініціативність і підприємливість; уміння 

вчитися впродовж життя (творча сфера), які забезпечені відповідними 

формами, методами та засобами навчання; 

- моделювання сфер освітньо-розвивального середовища для формування 

ключових компетентностей обдарованих учнів та професійного простору 

педагогів на основі застосування діаграми Ейлера – Венна; 

- методика застосування кваліметричного підходу як основи моніторингу 

сформованості компетентностей педагогів (креативної, методичної, 

дослідницької) через цільове розроблення відповідних факторно-критеріальних 

моделей, які включають фактори: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивний та особистісний. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає у 

впровадженні в освітній процес спеціалізованих закладів загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей науково-методичної системи створення освітньо-

розвивального середовища (базовий майданчик – Комунальний заклад 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” 

Харківської обласної ради») та її ресурсного забезпечення (просторово-

предметне, управлінське, методичне, дидактичне). Сформульовані положення, 
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висновки дослідження було реалізовано на рівні методичного забезпечення 

функціонування відповідної системи: апробовано елективні спецкурси для 

обдарованих дітей; підготовлено навчально-методичні посібники: 

«Проектування розвивального освітнього середовища для обдарованих учнів» 

(у співавторстві з В. Гриньовою), «Професійна компетентність учителя: суть, 

структура, умови формування» (у співавторстві з В. Гриньовою), 

«Дослідницька компетентність учителя в умовах співпраці з обдарованою 

особистістю». Розроблено для Комунального закладу «Обласна спеціалізована 

школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» такі 

документи, як: «Концепція діяльності», «Концепція розвитку», «Положення 

про систему моніторингових досліджень», «Положення про науково-практичну 

лабораторію дослідження і розвитку обдарованості учнів», «Положення про 

лабораторію інформаційних технологій навчання», «Програма 

експериментальної діяльності школи-лабораторії при АПН України», 

«Програма створення єдиного інформаційного простору» тощо. Здійснено 

керівництво дослідно-експериментальною роботою за темою «Проектування 

розвивального освітнього середовища навчального закладу» на 2010–2015 

роки», яка організована згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 

від 26.10.2010 р. № 1004 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи 

на базі Харківської обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість”». 

Представлений у дисертаційній праці матеріал може бути використаний 

керівниками, методистами та вчителями як спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти, так і закладів загальної середньої освіти в процесі створення 

освітньо-розвивального середовища для обдарованих учнів при переході на 

старшу профільну школу та організації діяльності наукових ліцеїв-інтернатів; 

магістрантами, студентами закладів вищої педагогічної освіти в період 

проходження педагогічних практик, написання магістерських робіт; 

аспірантами в процесі наукового пошуку шляхів формування обдарованої 

особистості; фахівцями системи закладів підвищення кваліфікації педагогічних 
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працівників; науковцями й методистами педагогічної галузі під час створення 

підручників і посібників; учасниками освітнього процесу під час самоосвітньої 

діяльності. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Комунального 

закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» (довідка № 184 від 23.03.2019), 

Комунальної обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний ліцей для 

обдарованих дітей» (м. Чернівці) (довідка № 48 від 30.05.2019), Русанівського 

ліцею (м. Київ) (довідка № 01–18/94 від 29.03.2019), Комунального закладу 

«Рішельєвський ліцей» Одеської обласної ради (довідка № 05/47 від 04.02.2019), 

Івано-Франківського природничо-математичного ліцею Івано-Франківської 

міської ради (довідка № 96 від 28.03.2019), Зміївського ліцею № 1 імені двічі 

Героя Радянського Союзу З. К. Слюсаренка Зміївської районної ради Харківської 

області (довідка № 01–24/101 від 18.03. 2019), Хмельницького ліцею ІІ–ІІІ 

ступенів Хмельницької обласної ради (довідка № 97 від 30.05.2019). 

Особистий внесок дисертанта в працях, опублікованих у 

співавторстві, полягає в обґрунтуванні характеристик освітнього середовища 

та розробленні розвивального середовища як соціокультурного й педагогічного 

простору [2], у теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов формування 

професійної компетентності вчителя та створенні технології їх реалізації [3], у 

визначенні особливостей обдарованих дітей [15], систематизації загальних 

принципів та напрямів роботи з обдарованими дітьми й конкретизації 

принципів організації освітнього середовища [45], визначенні етапів розвитку 

учня як особистості [46]. 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження оприлюднено 

на конференціях різних рівнів:  

- міжнародних: «Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи» 

(Масандра, 2007); «Підсумки розвитку наукової думки» (Івано-Франківськ, 

2018); «Universum View 9. Pedagogical sciences» (Чернігів, 2018); «Modernization 
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of the Educational system: world trends and national peculiarities» (Kaunas, 2019); 

«Проблеми та шляхи реалізації компетентністного підходу в сучасній освіті» 

(Харків, 2019); «Перший Міжнародний науково-практичний WEB-форум» (Київ – 

Харків, 2019); «Prospects for the Development of the World» (New York, 2019); 

«Голос представників голосомовних професій: актуальні проблеми, досвід та 

інновації» (Харків, 2019); 

- всеукраїнських: «Моделювання інноваційних систем навчання й 

виховання обдарованих дітей: теорія і практика» (Харків, 2015);  

- науково-практичних: «Проблеми реформування педагогічної науки та 

освіти» (Ужгород, 2019). 

Результати дисертації обговорювалися та дістали позитивну оцінку 

на засіданнях кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

(2014–2019 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження відображено в 46 

друкованих працях, із них 41 одноосібна, у тому числі: 1 монографія 

(одноосібно), 3 навчально-методичних посібники (2 – у співавторстві), 23 статі 

в наукових фахових виданнях України (22 – одноосібно) і 4 – у міжнародних 

періодичних виданнях, 10 тез і виступів на конференціях (одноосібно), 5 статей 

в інших виданнях (3 – одноосібно). Загальний обсяг авторського доробку з теми 

становить 56 умов. друк. арк. 

Кандидатська дисертація на тему «Формування професійної 

компетентності вчителя загальноосвітньої школи» була захищена у 2004 р. за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; її матеріали в 

тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел до кожного розділу (усього 

920 найменувань, із них 52 – іноземними мовами), 16 додатків (на 

360 сторінках). Дисертація містить 18 таблиць (на 11 сторінках), 12 рисунків 

(на 6 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 860 сторінок, із них 

основного тексту – 407 сторінок. 



20 

 

РОЗДІЛ 1 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ  

ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ 

ДІТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

1.1 Наукові підходи до створення освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти 

 

Успішність педагогічних досліджень вимагає глибокого опрацювання 

зв’язків педагогіки з іншими науками, орієнтованими на людину. З огляду на це 

особливої важливості набувають методологічні підходи, які становлять 

загальнонауковий рівень методології педагогіки й забезпечують системність, 

цілісність, результативність дослідної діяльності.  

Засвоєння дослідником методологічних підходів передбачає [145; 172; 

274]: 

- визначення мети дослідження з урахуванням розвитку науки та 

практики, реальних можливостей учасників педагогічного процесу;  

- аналіз педагогічних процесів, явищ у їх розвитку, саморозвитку, у 

певному середовищі, у взаємодії зовнішніх і внутрішніх факторів упливу тощо;  

- розгляд проблем навчання й виховання з позицій різних наук про 

людину, що уможливлює використання наукової інформації про людину в 

інтересах розроблення оптимальних педагогічних систем, технологій, умов для 

розвитку особистості; орієнтацію на системний розгляд питань структури, 

взаємозв’язку педагогічних елементів і явищ, їх підпорядкування, динаміки 

розвитку, тенденцій, суті особливостей, факторів та умов;  

- виявлення й розв’язання суперечностей у процесі навчання та 

виховання особистості;  

- визначення відповідних методів дослідження тієї або іншої теми; 

- встановлення зв’язку теорії та практики; 
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- орієнтацію на наукові концепції, сучасне педагогічне мислення. 

Отже, використання основ загальнонаукової методології в процесі 

створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у 

закладах загальної середньої освіти, інтерпретація наявних і побудова нових 

теоретичних концепцій, переоцінка усталеного досвіду нововведень дозволяє, за 

влучним зауваженням С. Гончаренка, уникнути «педагогічного шаманства й 

авантюризму» [53, с. 2]. 

Поняття «методологія» походить від грецьких слів méthodos (шлях 

дослідження або пізнання) і lógos (учення) та означає «учення про методи 

пізнання та перетворення дійсності». У широкому розумінні методологію науки 

тлумачать як систему знань, вихідних положень, принципів, ідей, способів 

побудови теоретичної та практичної діяльності, а також як учення про цю 

систему, методи її дослідження [192]. 

Для визначення місця методології педагогічної науки в загальній системі 

методологічного знання необхідно враховувати, що розрізняють кілька рівнів 

методології, а саме: філософський, загальнонауковий та конкретно-науковий 

[124, с. 165–166]. Деякі вчені визначають і четвертий рівень методології – 

технологічний, який утворюють методика й техніка дослідження. На нашу 

думку, конкретно-науковий рівень методології включає в себе й технологію. 

За своєю суттю методологія педагогіки є конкретно-науковою, а отже, є 

вченням про педагогічне знання і процес його набуття, способи пояснення 

(створення концепції) і практичного застосування для перетворення або 

вдосконалення системи навчання й виховання. 

Узагальнення здійсненого аналізу, результатів наукових досліджень [80; 

90; 123; 124; 132; 172; 181; 192; 201; 247; 288; 289; 291] дозволяє визначити 

методологію педагогіки як систему знань про структуру педагогічної теорії та 

принципи, що відбивають педагогічну дійсність.  

Методологія педагогіки, будучи за своєю суттю конкретно-науковою, 

базується як на проблемах, що є специфічними для наукового пізнання в галузі 
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педагогіки, так і на питаннях більш високих рівнів методології – 

філософському й загальнонауковому. 

Усі рівні методологічного знання утворюють складну систему з певною 

підпорядкованістю. При цьому філософський рівень, який складають 

різноманітні філософські теорії, визначає підходи, спрямованість дослідних 

пошуків, пропонує методи пізнання педагогічних процесів, розроблення 

педагогічних ідей, а отже, виступає об’єктивною змістовою основою вивчення 

процесів і явищ педагогіки. Таке значення філософії зумовлюється самою 

суттю філософських знань як загальнометодологічних засад систематизації всіх 

елементів людського світогляду, що розв’язує завдання осмислення місця 

людини у світі та її взаємин зі світом [125; 151]. 

Поряд з філософією розв’язання питань створення освітньо-

розвивального середовища для обдарованих дітей вимагає урахування 

результатів досліджень різних сучасних наукових галузей (педагогіка, 

психологія, соціологія, культурологія, акмеологія, фізіологія, генетика, 

математика, кібернетика тощо), а отже, перебуває на перетині різних 

проблемних сфер, має комплексний і міждисциплінарний характер. 

Міждисциплінарність розширює дослідний потенціал проблеми, що 

вивчається, методологією та методами пізнання різних наук; дозволяє 

досліджувати те, що неможливо встановити в межах однієї наукової галузі з її 

специфічними об’єктом, предметом і методами дослідження; сприяє 

міжнауковій конвергенції й інтеграції знань, процесу взаємопроникнення й 

екстраполяції наукових дефініцій та підходів. Унаслідок цього створюється 

цілісна система знань про складність і багатозначність освітніх інноваційних 

процесів. Реалізація принципу міждисциплінарності, перенесення методів 

дослідження й моделей з однієї наукової галузі в іншу передбачає діалог, 

взаємозбагачення різних методологій [106]. 

Поняття підходу може бути застосоване до різних рівнів методологічного 

аналізу й містить широкий методологічний зміст. 
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Термін «підхід» у довідникових джерелах тлумачиться як сукупність 

способів, прийомів розгляду чого-небудь, впливу на кого-, що-небудь, 

ставлення до кого-, чого-небудь [31]. Е. Юдін визначає поняття «підхід» як 

принципову методологічну орієнтацію дослідження, як точу зору, з якої 

розглядається об’єкт вивчення (спосіб визначення об’єкта), як поняття або 

принцип, що керує загальною стратегією дослідження [288]. Загалом термін 

«підхід» є полісемічним і може розглядатися як комплекс парадигматичних, 

синтагматичних та прагматичних структур і механізмів у пізнанні, практиці; 

світоглядна категорія, що відбиває соціальні установки суб’єктів освіти; 

глобальна й системна організація та самоорганізація освітнього процесу; 

сукупність принципів, які визначають загальну мету та стратегію відповідної 

діяльності [247; 291]. 

Головним критерієм методології наукового пізнання виступає 

адекватність відповідних підходів певним типам завдань, тому окремо взятий 

методологічний підхід не може забезпечити повноти та всебічності 

дослідницької роботи. 

Загальнонауковий рівень підходів до педагогічних досліджень становить 

сукупність різних підходів, а саме: системний, цілісний, синергетичний, 

антропологічний, гуманістичний, особистісно-діяльнісний, ресурсний, 

культурологічний, компетентнісний, технологічний, аксіологічний, 

акмеологічний тощо.  

Обираючи з перелічених вище методологічних концепцій підходи до 

вивчення питань створення освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей у загальноосвітньому закладі освіти, ми виходили 

насамперед з уявлень про те, що побудова такого середовища є інноваційним 

освітнім процесом. У свою чергу складність і багатофакторність будь-якої 

інновації, наукового відкриття зумовлює критичний усебічний аналіз прийнятого 

змісту основних понять та побудови нових теоретичних концепцій. 

Не менш важливим аспектом у виборі методологічних підходів були 

положення про специфіку формування особистості обдарованої дитини, 
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використання адекватних та ефективних форм і методів виховання, навчання й 

розвитку таких дітей, про функціонування відповідного виховного середовища, 

де відбувається життєдіяльність дитини, становлення й розвиток її особистості. 

Вибір методологічних підходів здійснювався й з урахуванням уявлень 

про особистість сучасного педагога, його ролі у процесі формування 

обдарованої дитини, спрямованості на творчу професійну діяльність.  

Зважаючи на зазначене, до загальнонаукового рівня дослідження 

створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей віднесено 

системний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, 

акмеологічний та кластерний підходи. 

Вибір окреслених підходів як загальнонаукової та конкретно-наукової 

методології цього дослідження зумовлений можливостями комплексного 

дослідження створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих 

дітей у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти, що дозволяє: 

проаналізувати теорію та практику формування обдарованої особистості у 

вітчизняній та зарубіжній освіті; розробити модель науково-методичної 

системи створення такого середовища з урахуванням особливостей 

міжособистісних зв’язків та організації педагогічного процесу в відповідних 

закладах освіти; дослідити умови функціонування науково обґрунтованої 

науково-методичної системи. 

Отже, обґрунтування вищезазначених методологічних підходів дозволяє 

вибудувати ланцюг взаємопов’язаних кроків, що розкривають логіку 

дослідження та сприяють методологічному забезпеченню створення для 

обдарованих дітей освітньо-розвивального середовища у закладах загальної 

середньої освіти. Зупинимося детальніше на кожному з визначених 

методологічних підходів. 

Розпочнемо аналіз із системного підходу. У наукових працях 

(В. Афанасьєв, І. Богданов; І. Блауберг, О. Іонова, М. Каган, Н. Кузьміна, 

І. Прангішвілі, С. Сидоров, Г. Щедровицький, Е. Юдін та ін.) системний підхід 

визначено методологічною основою в дослідженні інноваційних процесів у 
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соціально-педагогічних системах [9; 10; 20; 21; 22; 94; 96; 131; 207; 234; 

283; 288].  

Отже, пріоритетна роль у загальнонауковій методології при дослідженні 

створення освітньо-розвивального середовища в закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей належить саме системному підходу, перенесення 

ідей якого на досліджувану проблему уможливлює розгляд нововведення в 

педагогічній системі школи на науковій основі. 

Системний підхід у наукових джерелах розглядається як певний напрям 

методології спеціально-наукового пізнання й соціальної практики, який визначає 

принципову методологічну орієнтацію, з позицій якої розглядається об’єкт 

вивчення [289, с. 14]. 

Найбільш широке використання методи системного підходу знаходять при 

конструюванні багаторівневих, ієрархічних систем. Особливість системного 

підходу полягає в тому, що об’єкт і сам процес дослідження виступають як 

складні системи [261, с. 312]. 

У педагогіці системний підхід застосовується для розроблення складних 

комплексних довгострокових програм з метою розв’язання освітніх проблем в 

умовах невизначеності [54, с. 36]. 

Використання системного підходу під час створення освітньо-

розвивального середовища для обдарованих дітей в закладах загальної 

середньої освіти зумовлено метою встановлення цілісних змін в об’єкті та 

суб’єктах нововведень. Цей підхід поєднує та встановлює взаємозалежність і 

взаємодію різних зовнішніх та внутрішніх чинників, які ініціюють інновації та 

впливають на них.  

На думку Г. Щедровицького, процес здійснення інновацій є системною 

проблемою класичного типу, а «системні проблеми виникають тоді, коли ми 

маємо об’єкт, що зафіксований у декількох різних предметах, і ми повинні їх 

поєднати або в процесі практичної роботи, або теоретично, передбачаючи, що ці 

різні предмети описують один об’єкт вивчення» [283, с. 59]. Отже, теоретична й 

практична значущість системного підходу полягає у тому, що він є основою 
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систематизації знань про всі складники інноваційного процесу в закладах освіти. 

Підкреслимо, що, незважаючи на те, що системний підхід активно 

застосовується в науці, на сьогодні немає єдиного розуміння поняття 

«система». Це зумовлено такими основними причинами, як незавершеність 

загальної теорії систем; множинність, розмаїття об’єктивного світу, де 

виділяється значна різноманітність систем, відмінність яких ускладнює 

виділення загального поняття. Так, відповідно до довідникових видань [180; 

182; 262] система визначається як множина елементів, які знаходяться у 

відношеннях і зв’язках один з одним та утворюють певну цілість, єдність. 

Елемент – це нерозкладний компонент системи в певному способі її розгляду. 

У наукових джерелах суть системи характеризується як: певна множина 

взаємопов’язаних елементів, що утворюють стійку єдність та цілісність і мають 

інтеграційні властивості й закономірності (В. Кузьмін [130]); виділена на основі 

певних ознак упорядкована множина взаємопов’язаних елементів, об’єднаних 

спільною метою функціонування, єдністю управління, яка вступає у взаємодію 

із середовищем як цілісна єдність (Т. Ільїна [90]). Зв’язок між компонентами 

настільки тісний та органічний, що зміна одного з них викликає зміну інших 

компонентів, а нерідко й системи в цілому (В. Афанасьєв [10]). 

Під структурою системи розуміється організація зв’язків між її 

елементами. До неї переважно включаються: мета, функції, об’єкти системи; 

елементи об’єкту; властивості об’єктів; відношення або взаємодія елементів; 

наявність рівнів у системі та їх ієрархія; зовнішні умови. 

Найважливіше значення в контексті предмета дослідження має така 

категорія, як «педагогічна система». У психолого-педагогічних джерелах 

[14; 36; 130; 191; 232; 248] це поняття широко використовується, проте воно не 

має на сьогодні усталеного визначення. Терміном «педагогічна система» 

позначаються різні педагогічні об’єкти, зокрема: система освіти, система 

виховання; освітні процеси (виховний, навчальний, педагогічний, педагогічна 

діяльність); матеріальні носії педагогічних відношень (люди, колективи й 

організації); система управління освітою й освітніми закладами; ідеальні 
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об’єкти (концепції, поняття, норми, цілі, зміст, методи, форми тощо); об’єкти, 

які об’єднують у собі різні субстрати, наприклад: виховна система школи, що 

включає й матеріальні носії, і процеси, й ідеальні об’єкти. 

Науковці характеризують цю категорію насамперед як різновид складних 

соціальних систем, елементи яких структуровані (упорядковані), зберігають 

властивість цілісності та підпорядковані певній меті. У численних зв’язках 

педагогічної системи суперечливо взаємодіють різні структури, тенденції, 

процеси. 

Загалом термін «педагогічна система» розуміють як упорядковану 

множину взаємопов’язаних компонентів, які утворюють цілісну єдність та 

підпорядковані цілям виховання й навчання. Провідним принципом організації 

педагогічної системи є принцип цілісності, оскільки саме він включає в себе й 

структуру, без якої неможливо створення системи, і зв’язки (у тому числі 

зв’язки управління), без яких неможливе функціонування системи [36]. Є 

розуміння цього поняття як і «полісистемного утворення, що складається з 

«багатьох взаємодіючих і взаємодоповнюючих частин» [72, с. 649]. 

Педагогічні системи характеризуються: 

- штучністю (підпорядковуються законам, правилам, принципам, 

установленими людиною);  

- відкритістю (щодо впливів навколишнього середовища);  

- динамічністю (змінюються в часі, перетворюються під впливом 

зовнішніх та внутрішніх чинників);  

- керованістю (за механізмами управління). 

Крім цього, педагогічні системи мають такі специфічні характеристики 

соціальних систем, як:  

- складність внутрішньої структури, що не вичерпується причинно-

наслідковими зв’язками;  

- єдність об’єктивного та суб’єктивного;  
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- самоорганізація й саморозвиток; ціннісна орієнтація; імовірність; 

унікальність;  

- величезне внутрішнє розмаїття;  

- рефлексія тощо. 

Педагогічна система належить до так званих нелінійних систем, тому 

дослідження її структури не може бути вивченням окремих елементів 

(підсистем). При цьому під час вивчення елемента педагогічної системи слід 

завжди враховувати загальні закономірності й найважливіші взаємодії всієї 

системи в цілому [72, с. 649–650]. 

На сьогодні немає універсальної теорії систем, яка була б придатна для 

ефективного розв’язання практичних системних завдань, що пояснюється 

передусім високою абстрактністю та множинністю ознак системи. З метою 

підвищення практичності й ефективності використання системного підходу 

науковці пропонують у визначенні системи обмежуватися її основними ознаками. 

До них можна віднести: цілісність, примат цілого над складовими частинами, 

ієрархічність, структурність, взаємозв’язок системи із зовнішнім середовищем, 

самоорганізацію тощо [21; 94; 115; 134; 137; 207; 225]. 

Основоположним принципом системного підходу є принцип цілісності, 

згідно з яким об’єкт, що вивчається, розглядається як певна множина елементів, 

взаємозв’язок яких зумовлює цілісні властивості цієї множини. Основний акцент 

робиться на виявленні різноманітності зв’язків і відношень, що мають місце як 

усередині досліджуваного об’єкта, так і в його взаємодії із зовнішнім 

середовищем [261, с. 312]. 

Система набуває цілісності відповідно до своєї мети, яка є не тільки 

індикатором її бажаного стану, але й відділяє систему від навколишнього 

середовища. Порушення принципу цілісності в здійсненні інновації, коли з неї, як 

системи, беруться для використання тільки окремі елементи, призводить до 

втрати концептуальної суті нововведення. Це вимагає досить обережного 
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підходу до такого вичленовування з метою спеціального вивчення окремих 

сторін, елементів, відносин у педагогічній системі [72, с. 499]. 

Водночас поділ системи на компоненти дозволяє краще пізнати її й 

управляти нею. Так, пізнання характеру й механізмів зв’язків між елементами 

системи є основою, зокрема, розроблення моделі науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у 

закладах загальної середньої освіти. Проте розчленовування системи не 

повинно ставати самоціллю. Це пов’язано з тим, що порушення її цілісності 

може призвести до того, що вона припинить своє існування. 

Принцип примату цілого над складниками підпорядковує функції окремих 

компонентів і підсистем функціям системи в цілому та її меті. Когерентна 

взаємодія елементів системи приводить до того, що система набуває 

емерджентних властивостей, коли будь-які елементи, що інтегровані в цілісну 

систему, передають їй частину своїх властивостей і функцій, водночас як сама 

система виявляє системні властивості та функції, що не притаманні окремим її 

елементам. Перевага цілого орієнтує на комплексність змін у педагогічній 

системі – у цілях, структурі, змісті, способах діяльності, управлінні тощо. 

Цілісність переорганізації всіх елементів педагогічної системи дає системний 

ефект, тобто такий результат нововведень, який істотно перевершує просту суму 

локальних змін в окремих її складниках [234]. 

Відповідно до цього принципу має місце правило нерівності властивостей 

освітньої системи сумі властивостей її компонентів. Унаслідок інтеграції 

компонентів у системі формуються нові властивості, а властивості окремих 

компонентів при цьому можуть втрачатися (повністю або частково) і навіть 

набувати деструктивного характеру [234]. 

Принцип ієрархічності постулює підпорядкованість компонентів і 

підсистем системі в цілому. Відповідно до положення про ієрархічність 

елементами систем більш низького порядку відносно науково-методичної 

системи освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей закладу 
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загальної середньої освіти є, зокрема, структурні та функціональні компоненти 

означеної системи. 

З огляду на предмет дослідження можна навести й інші приклади 

ієрархічно залежних систем та їх підсистем. Зокрема, інноваційна діяльність 

педагогічного колективу закладу є підсистемою інноваційного процесу в 

закладах загальної середньої освіти, що також є підсистемою інновацій в освіті 

тощо. 

Принцип структурності визначає способи виявлення закономірних 

зв’язків між виділеними частинами цілого. Тому застосування цього принципу 

спрямовано на аналіз тих структурних змін у педагогічній системі, що 

зумовлюють її нові функції. Відзначимо, що нововведення є процесом, розвиток 

якого спричиняє перетворення структури соціально-педагогічної системи. 

Реалізація інновації як системи залежить від її розроблення на всіх структурних 

рівнях (концептуальний, цільовий, змістовий, процесуальний, технологічний). В 

управлінні інноваційним розвитком освітнього закладу застосовують правило 

спрощення структури педагогічної системи. Будь-яке ускладнення структури 

повинно бути дійсно необхідним, а не надуманим [234, с. 11]. 

Принцип взаємозв’язку системи із зовнішнім середовищем передбачає, що 

система не може бути самодостатньою, а має динамічно змінюватися та 

вдосконалюватися відповідно до змін зовнішнього середовища. Для проведення 

аналізу нововведень у педагогічній системі необхідно розглядати її як відкриту 

систему, що пов’язана з іншими системами (політична, законодавча, економічна, 

соціальна, наукова тощо). Отже, для ефективного дослідження й організації 

інноваційних процесів у закладах загальної середньої освіти необхідно 

застосовувати холістичний підхід. 

Одним з базових питань загальнометодологічного рівня досліджень 

педагогічної інноватики є аналіз якісних змін системи, в якій втілюється 

інновація. У дослідженні цих інноваційних змін важливим є принцип 

самоорганізації, який означає, що педагогічна система зможе самостійно 
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підтримувати рівень своєї організації при зміні певних умов за рахунок 

активізації власних внутрішніх ресурсів. 

Отже, системний підхід, який забезпечує розгляд інноваційної педагогічної 

системи, до якої належить й освітньо-розвивальне середовище для обдарованих 

дітей у закладах загальної середньої освіти, з позицій цілісності, ієрархічності, 

структурованості, взаємодії та взаємозв’язку її елементів, дозволяє: визначити 

сукупність термінів і понять дослідження, що мають бути об’єднані за 

принципом цілісності; проаналізувати структуру освітньо-розвивального 

середовища, функції його компонентів; установити внутрішні структурно-

функціональні зв’язки, притаманні науково-методичній системі побудови 

освітньо-розвивального середовища; визначити стан готовності педагогічної 

системи закладу загальної середньої освіти до сприйняття та реалізації інновацій; 

з’ясувати особливості середовища як педагогічної системи, що має зв’язки з 

навколишнім світом; обґрунтувати вихідні засади розробки системних технологій 

реалізації інновацій [116; 117; 265; 275]. 

Зазначимо, що специфіка педагогічних систем полягає в суттєвій 

залежності від складних суспільно-політичних, економічних, інформаційних, 

психологічних та інших процесів, що відбуваються за їх межами. Коли зміни 

навколишнього середовища незначні, ці специфічні особливості педагогічних 

систем є малопомітні. Динамізм і невизначеність соціального життя за сучасних 

умов, демократизація відносин у суспільстві, розширення прав і свобод закладів 

освіти, педагогічних працівників зумовлюють посилення творчих, суб’єктних 

основ їхньої діяльності, обрання шляхів становлення й розвитку.  

Освітньо-розвивальне середовище спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей є складною інноваційною системою, 

яку ми будуватимемо на максимальному враховуванні цих наукових 

результатів. 

Отже, дослідження процесу створення освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти різних 

типів, що відбувається в умовах інтенсивних зовнішніх і внутрішніх, кількісних 
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та якісних перетворень, вимагає відповідних методологічних підходів. Це 

стосується насамперед синергетичного підходу. 

Синергетичний підхід – це напрям методології дослідження, в основі 

якого лежить розгляд феноменів самоорганізації й еволюції складних систем, 

унаслідок яких у системі, як цілому, можуть з’явитися якості, яких не має 

жоден з її складників.  

У сучасних психолого-педагогічних джерелах (В. Віненко, С. Вітвицька, 

С. Гончаренко, Е. Зеєр; О. Іонова, О. Князєва, С. Курдюмов, В. Лутай, 

М. Таланчук) зазначається, що між дослідженнями на основі системного та 

синергетичного підходів існує логіко-поняттєва та методологічна наступність. 

Це зумовлено тим, що синергетичний підхід передбачає вивчення процесів 

самоорганізації й саморозвитку педагогічного об’єкта як відкритої нелінійної 

системи, можливостей її переходу від стану стабільності до нестабільності, від 

хаосу до порядку, від руйнування до створення, а також прогнозування 

подальших можливих змін цього об’єкту. Слід також наголосити на тому, що 

застосування синергетичного підходу уможливлює прогнозування цих змін не 

на основі результатів аналізу певної педагогічної ситуації або наявних 

перспектив, а на підставі визначення віддалених у часі цілей розвитку та 

саморозвитку педагогічного об’єкта [37; 39; 52; 85; 94; 106; 107; 108; 150; 252]. 

Важливими поняттями, пов’язаними з синергетичним підходом, є 

уявлення про відкриті системи, тобто системи, в яких здійснюється обмін 

речовиною, енергією, інформацією з іншими системами й середовищем, та 

нелінійні системи – відкриті системи, в яких у разі зміни одного з елементів 

інші змінюються не пропорційно, а за складнішим законом. У нелінійних 

системах порушується принцип суперпозиції, тобто результат сумарного 

впливу на систему не дорівнює сумі результатів цих впливів (ціле не є сумою 

частин, сумою доданків). Нелінійність системи визначає можливість кількох 

варіантів її розвитку. Складним нелінійним відкритим системам притаманні 

процеси самоорганізації, тобто процеси упорядкування (просторового, 

часового, просторово-часового) у системі шляхом погодженої взаємодії її 
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елементів-складників. Це упорядкування здійснюється за рахунок внутрішніх 

чинників, без зовнішнього специфічного впливу [6; 13; 28; 36; 39; 40; 52; 93; 94; 

108; 176; 218; 235; 252]. 

Провідним чинником просування синергетичного підходу в педагогіку є 

насамперед синергетичність самого педагогічного процесу, в якому виразно 

виявляються взаємодії, що вивчає синергетика як теорія сумісної дії (спільної 

діяльності, співробітництва), фокусуючи увагу на нерівноважності, 

нестабільності як природному стані відкритих, нелінійних систем, на 

багатоваріантності й невизначеності шляхів їхнього розвитку залежно від 

множинності факторів і умов, що впливають на них [72, с. 500]. 

Реалізація синергетичного підходу до створення освітньо-розвивального 

середовища в закладах загальної середньої освіти має спиратися на визначені 

сучасною наукою принципи пізнання, що зумовлюють стратегію діяльності. 

Серед принципів загальнонаукової теорії синергетики найбільш важливими в 

контексті цього дослідження є принципи становлення, свободи та динамічності 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії й гармонізації [235]. 

Так, принцип становлення спрямовує дослідника на використання в теорії 

управлення педагогічними системами як основного поняття та вивчення 

відповідного процесу саме терміна «становлення», а не, наприклад, 

«формування». Ключовим процесом педагогічної системи є суб’єктне 

становлення учасників педагогічного процесу, яке здійснюється значною мірою 

шляхом самоорганізації, на основі їхньої суб’єктної активності, що забезпечує 

втілення особистісних якостей людини. Тут не йдеться про процес формування 

згідно із задумом, вказівками керівного складу закладу загальної освіти. 

Принцип свободи орієнтує на пошук шляхів створення умов для надання 

свободи в діях суб’єктів педагогічного процесу. Людина є вільною істотою, яка 

самостійно обирає життєві шляхи та визначає своє ставлення до того, що 

відбувається. Для самореалізації особистості необхідною є свобода, оскільки 

саме вільна людина висуває цілі та використовує для їх досягнення адекватні 

засоби. Принцип свободи орієнтує керівний склад закладу загальної середньої 
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освіти на максимальну активізацію особистісного потенціалу учасників 

педагогічного процесу та використання їхніх індивідуальних можливостей. 

Принцип динамічності спрямовує дослідників на вивчення суб’єкт-

суб’єктної взаємодії за умов діяльності із самоорганізації змін суб’єктів 

педагогічного процесу. 

Використання синергетичного підходу до шкільної освіти загалом 

визначає такі її характерні властивості, як:  

- багатоаспектність і варіативність освіти;  

- визнання першорядності пізнання, спрямованість суб’єктів освіти на 

знаходження істини, їхнє залучення до процесу її пошуку (при цьому 

особливого значення набуває індивідуальне, суб’єктивне, «авторське» знання); 

- висока цінність співпраці, існування можливостей імпровізації для 

кожного учасника, розбудова освітнього процесу на засадах діалогу та 

полілогу; орієнтація педагогів на освітню діяльність, коли важливими вважають 

не лише її результати, а й процес досягнення школярами цих результатів; 

- рівність і довіра до пізнавального потенціалу учасників процесу освіти, 

віра в їхні освітні та творчі можливості; 

- новий спосіб керування освітнім процесом шляхом надання своєчасної 

допомоги особам, які навчаються; 

- забезпечення лідерства та передбачення їхнього відчуття радості в 

процесі співпраці й постійного самовдосконалення; 

- навчання не обмежується лише виконанням вимог освітніх програм, 

воно спрямоване на формування широкого світогляду кожної особистості, 

забезпечення глибини її знань та їх постійного оновлення; 

- усвідомлення обдарованими учнями того, що вони значною мірою є 

продуктами діяльності, а це спонукає їх до розширення своїх пізнавальних 

інтересів, розвитку здібностей, формування характеру; 

- педагог виступає як менеджер, модератор, а інші учасники освітнього 

процесу – як активні суб’єкти, які усвідомлено здійснюють навчання; 
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- передбачення активного використання в освітньому процесі різних 

сценарних варіантів занять, що забезпечено відповідними джерелами даних; 

- застосування широкого репертуару способів оцінювання школярів та 

надання їм права самостійного вибору методів і форм для здійснення оцінних 

процедур; домінування в освітньому процесі продуктивно-інтерактивних форм 

діяльності школярів; 

- сприйняття батьків учнів як партнерів з боку всіх учасників 

педагогічного процесу [73; 76; 135; 148; 186; 263; 273]. 

Що стосується практичного втілення ідей синергетики в шкільну освіту, 

то науковці виділяють такі найважливіші складники розв’язання цієї проблеми, 

як застосування в управлінні освітнім процесом, використання в моделюванні 

та прогнозуванні розвитку освітніх систем, урахування дидактичних аспектів 

адаптації ідей синергетики в змісті освіти та інші [37; 40; 88; 186; 252]. 

Так, не викликає сумнівів доцільність використання синергетичного 

підходу до опису освітнього процесу. Зокрема В. Ігнатова зазначає, що для 

цього є певна база: напрацювання в методології, теорії й практиці педагогічних 

досліджень; наявність емпіричного матеріалу, який описує закономірності 

освітнього процесу; умови й фактори, що впливають на його динаміку; їх 

взаємозв’язок, характер, глибину суперечностей і способи розв’язання. 

Виявлені дослідницею стохастичність і нелінійність педагогічних законів, 

особливості їх дії в конкретних педагогічних ситуаціях, неоднозначність їх 

прояву, залежність закономірностей педагогічного процесу від зовнішніх і 

внутрішніх умов, біфуркаційний (біфуркація – неврівноважений стан системи 

перед вибором шляхів еволюції) характер освітнього процесу й пізнавальної 

діяльності, уявлення про гармонізацію процесу освіти тощо – усе це відбиває 

відомі положення синергетики [88, с. 29–30]. 

В. Ігнатова наголошує й на необхідності створення нової галузі 

педагогічної науки, предметом якої є математичне моделювання розвитку 

систем освіти й розроблення на цій основі методології управління освітнім 
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процесом. Проте розв’язання цього завдання є досить віддаленою 

перспективою. Це зумовлено складністю математичного опису соціальних 

процесів, у яких беруть участь люди, чия поведінка визначається не лише 

масою непередбачуваних випадковостей, які впливають на їхній психічний 

стан, але й неповторними особистісними якостями [88, с. 29]. 

Розглядаючи відбиття ідей синергетики в змісті шкільної освіти, фахівці 

(В. Віненко, В. Ігнатова) наголошують на особливій значущості включення ідей 

самоорганізації в освіту школярів. Це сприяє розв’язанню питань: формування 

наукового світогляду учнів, їхньої цілісної природничо-наукової й гуманітарної 

культури; гуманітаризації природничо-наукових дисциплін; практичного 

втілення ідей міжпредметних зв’язків та інтеграції освітніх дисциплін [37; 88]. 

Науковці також звертають увагу на те, що важливе значення для 

педагогіки має використання результатів синергетичних досліджень, 

присвячених «режимам із загостренням» (передбачають можливість на певних 

стадіях надшвидкий розвиток процесів у різних системах). Так, на думку 

Т. Назарової та В. Шаповаленко, механізми «режимів із загостренням», що 

пояснюються синергетикою, можуть значно полегшити розуміння численних 

напружених ситуацій, властивих освітньому процесу. Вони розкривають 

секрети радикальних механізмів адаптації, що мають визначну роль і в 

напруженій творчій діяльності, і в процесах набуття нового, і в інтенсифікації 

пізнавальної праці. Вони ж слугують причиною перевантаження школярів і 

випадків стресової патології. Водночас «режими із загостренням» в освітньому 

процесі потребують ретельних досліджень, особливо в галузі психології. Перед 

тим, як вони стануть надбанням педагогічної практики, необхідно з’ясувати, 

якою ціною для здоров’я учнів досягаються успіхи в боротьбі за підвищення 

ефективності освіти [171, с. 27]. 

Узагальнення зазначених вище наукових праць дозволяє сформулювати 

низку базових наукових положень синергетичного підходу до дослідження 

створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у 

закладах загальної середньої освіти. Складна педагогічна система освітньо-
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розвивального середовища таких закладів освіти є синергетичною системою, 

тобто відкритою, нелінійною та нерівноважною.  

Відкритість означеної педагогічної системи визначається тим, що вона 

може успішно реалізовувати функції навчання, виховання й розвитку 

особистості лише за умови її взаємодії з навколишнім середовищем, відкритості 

для нових соціальних і педагогічних впливів, на які вона реагує та змінюється 

сама. Розвиток системи істотно залежить від того, якою мірою ця система 

використовує як внутрішні, так і зовнішні ресурси та можливості.  

У системі освітньо-розвивального середовища закладу загальної 

середньої освіти постійно йде процес обміну інформацією, зокрема знаннями 

між учителем та школярами, залишаючи можливість для доповнення 

щоденними знаннями, значеннями, смислами й досвідом учнів. Під час цього 

процесу з’являються нові цілі, методи, форми, засоби освіти. 

Питання відкритості педагогічної системи особливої актуальності 

набуває за сучасних умов глобальної інформатизації суспільства; використання 

інформаційних технологій, включаючи Інтернет; інтеграції вітчизняного й 

зарубіжного освітнього простору тощо. 

Що стосується нелінійності досліджуваної педагогічної системи, то вона 

пов’язана, зокрема, зі змінами змісту освіти, оскільки він не відповідає на цей 

момент системі знань і вмінь тих, хто навчається. Виникає нелінійність як 

процесу, так і результату освітнього процесу, який завжди відрізняється від 

задумів його учасників. Відносна непередбачуваність результатів освіти 

зумовлена залежністю від випадковості, стихійних і хаотичних, некерованих і 

недостатньо керованих процесів розвитку особистості.  

Загалом нелінійність педагогічної системи може бути виражена її 

багатоваріантністю (альтернативністю вибору), оскільки освіта не може давати  

готові «рецепти» знань та взірці поведінки; вона має передбачати розмаїття їх 

варіантів, звертаючись до природної потреби людини обирати, яка визначається 

як одна з гуманних характеристик, що відбиває внутрішній світ людини. 
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Отже, багатоваріантність передбачає створення в освітньо-розвивальному 

середовищі для обдарованих дітей закладу загальної середньої освіти умов 

вибору: надання кожному обдарованому школяреві можливості визначити 

індивідуальну траєкторію освіти, її темп й досягнення різного рівня освіченості, 

обирати форми, методи й засоби освіти тощо. 

Зрозуміло, що вчитель знає значно більше, ніж обдаровані учні, але він не 

може претендувати на повне й абсолютне знання всього; як і учні, разом з ними 

та трішки попереду, педагог постійно наближується до знання, переконуючись 

разом із школярами у вічній неповноті й неабсолютності знання, 

використовуючи при цьому особистісний діалог, а не повчальний монолог. 

Нерівноважність системи освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей закладу загальної середньої освіти пов’язана найперше з 

інформаційним простором, що постійно розширюється: знання мінливі; 

знаходяться, як і людина, у постійному розвитку. Нестабільність і спонтанність 

освітніх процесів виводять систему зі стійкої рівноваги. І хоча стійкість, 

сталість, рівновага є необхідними чинниками існування й функціонування 

певної конкретної системи, тим не менш, перехід до нової системи й розвиток 

загалом неможливі без ліквідації рівноваги, стійкості, однорідності. 

Більше того, установлення тривалого стану рівноваги унаслідок дії 

зовнішніх чинників, що стабілізують систему, призводять до її руйнування. 

Отже, педагогічна система може або розвиватися, або деградувати. Застійні 

явища їй протипоказані. 

Нерівноважний (кризовий) стан педагогічної системи означає, що її 

структура не відповідає вимогам нової ситуації. У кризові, несталі, нестійкі 

моменти малі хаотичні флуктуації можуть привести як до руйнування системи, 

так і виступити початком творення, конструктивним механізмом її еволюції, 

тобто самоорганізації. 

Отже, функціонування й розвиток педагогічної системи освітньо-

розвивального середовища для обдарованих дітей має будуватися на основі 

механізмів і процесів самоорганізації й саморозвитку.  
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Особливо підкреслимо, що синергетичний підхід передбачає розгляд і 

всіх суб’єктів педагогічної взаємодії, насамперед учителів і обдарованих 

школярів як синергетичних систем: вони відкриті для постійного оновлення 

новим смислом знань, взаємин, розумінь; перебувають у стані самоорганізації 

та саморозвитку; здатні до самоосвіти й саморефлексії; прагнуть до розвитку 

суб’єктності; вибору стратегії індивідуального життєвого шляху та реалізації 

особистісних смислів діяльності.  

З позиції синергетичного підходу особистість учителя й обдарованого 

школяра необхідно розглядати як складноорганізовані системи та сприяти 

тенденціям їхнього розвитку. З огляду на це управлінню відводиться роль 

чинника, що активізує, спрямовує, забезпечує саморух, самозмінення, 

саморозвиток, самоуправління, самоорганізацію цих систем. 

Наслідком самоорганізації особистості є її самоствердження, 

самореалізація та самовизначення. При цьому самоорганізація не зводиться до 

поширеного уявлення про неї як про вміння самоконтролю й саморегуляції, що 

з’являються як результат зовнішніх освітніх впливів; вона відбувається за 

педагогічної підтримки, яка спирається переважно на внутрішні джерела 

розвитку особистості. 

Отже, основне джерело розвитку, виникнення нових якостей закладено в 

самій системі (тобто воно внутрішнє), проте для «запуску» механізму 

самоорганізації це джерело має «підживлюватися» ззовні. Водночас 

педагогічній системі не можна нав’язувати шляхи розвитку, те, що вступає в 

суперечність із внутрішнім її змістом та логікою розгортання її внутрішніх 

процесів. Зовнішній вплив має бути резонансного характеру, тобто зовнішній 

вплив повинен узгоджуватися із внутрішніми властивостями системи. 

Важливим для резонансного впливу є не його сила й інтенсивність, а правильна 

просторово-часова організація. 

Зазвичай для педагогічних систем існує кілька альтернативних шляхів 

розвитку. Різноманітність еволюційного шляху, відсутність жорсткої 

визначеності зміцнює сподівання на можливість вибору шляхів подальшого 
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розвитку. І хоча шляхів еволюції або цілей розвитку багато, з обранням шляху в 

точках розгалуження (точках біфуркації) з’являється деяка визначеність, 

детермінованість розгортання процесів. Теперішній стан системи визначається 

не тільки її минулим та історією, але й будується, формується з майбутнього 

відповідно до прийдешнього порядку. Оптимальний шлях розвитку 

педагогічної системи треба обирати, його треба виявляти. Це передбачає 

визначення потенційних можливих шляхів еволюції цієї системи, обрання 

одного з них та ініціювання можливих шляхів її саморозвитку. 

Будемо враховувати те, що з позиції синергетичного підходу процес 

самоорганізації освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти відбувається унаслідок 

взаємодії випадковості та необхідності й завжди пов’язаний з переходом від 

несталості до сталості. У моменти мінливості (несталості) малі збурення 

можуть стати причинами значних перетворень у цій системі. 

Із зазначеного вище випливає висновок про те, що зусилля, дії окремої 

людини не є безплідними, вони не завжди повністю розчиняються, 

нівелюються в загальному соціальному русі. В особливих станах мінливості 

освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей в спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти дії кожної окремої людини можуть 

впливати на мікросоціальні процеси. З огляду на це необхідним є усвідомлення 

кожною окремою особистістю величезної відповідальності за долю всієї 

педагогічної системи. Ці висновки беремо за основу створення освітньо-

розвивального середовища в нашому дослідженні. 

Для дослідження проблеми створення освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти 

важливим є також компетентнісний підхід. Його виникнення у вітчизняній 

науці зумовлено такими основними чинниками [86; 87; 114; 126; 174; 202]: 

- система освіти, що була орієнтована на оволодіння людиною 

сукупністю знань і задовольняла індустріальне суспільство ХХ сторіччя, 
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перестала відповідати потребам сучасного інформаційного суспільства, яке 

швидко змінювалось й розвивалось. Традиційна освіта забезпечувала засвоєння 

задовільного рівня знань та певних умінь. Проте з розвитком інформаційних 

технологій ці вміння почали втрачати своє значення. У суспільстві ХХІ століття 

виникла потреба у відповідальних, ініціативних фахівцях, які б 

використовували знання в процесі прийняття обґрунтованих рішень, 

самостійно й ефективно розв’язували економічні, соціально-культурні 

проблеми; 

- сучасний розвиток суспільства значною мірою залежить від 

інтелектуального й духовного розвитку особистості. Людський чинник стає 

неодмінною умовою функціонування сучасної економіки, політики, культури. 

Тож одним із пріоритетних завдань формування особистості є набуття нею 

компетентності. 

Треба відзначити також, що державна освітня політика формується під 

впливом сучасних тенденцій розвитку суспільства (подальша інтеграція та 

глобалізація світової економіки, поглиблення міжнародних відносин, створення 

єдиного освітнього простору тощо), що значною мірою зумовлює основні 

напрями модернізації шкільної освіти на засадах компетентнісного підходу 

(Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті, Концепція 

«Нова українська школа», Закон України «Про освіту» тощо) [174; 179; 210]. 

Доцільність таких нововведень пов’язана з тим, що сьогодні «формування 

освітніх цілей відбувається не на рівні держав, а на міжнародному, 

міжнаціональному рівнях, коли основні пріоритети освіти й цілі 

проголошуються в міжнародних конвенціях та документах і є стратегічними 

орієнтирами міжнародної спільноти» [114, с. 6]. Тому багато міжнародних 

організацій (ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНІСЕФ, Рада Європи, Організація 

європейського співробітництва та розвитку тощо) приділяють значну увагу 

вивченню різних проблем компетентнісно-орієнтованої освіти. 
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Така позиція щодо шкільної освіти активізує наукові дослідження, 

спрямовані на впровадження компетентнісного підходу в шкільну теорію та 

практику. Так, А. Вербицький відзначає, що перехід до компетентнісної освіти 

передбачає суттєві зміни в усіх складниках педагогічного процесу, до яких 

належать: цінності, цілі й результати навчання й виховання; зміст освіти; 

педагогічна діяльність учителя; діяльність учня; технологічне забезпечення 

освітнього процесу; освітнє середовище як система впливів і умов формування 

й розвитку школярів; взаємини із зовнішнім середовищем; фінансове, 

матеріально-технічне, організаційне та кадрове забезпечення освітньої системи 

[33; 34]. Дослідник також наголошує на тому, що в процесі визначення 

концептуальних засад для реалізації компетентнісного підходу в шкільній 

освіті важливо враховувати не лише предметно-технологічний, а й соціально-

моральний аспект діяльності школярів. Крім того, необхідно комплексно 

об’єднувати навчальні й виховні цілі в єдиному потоці соціальної за своєю 

суттю діяльності учнів, а як наслідок – і цілі їхнього розвитку [33]. 

З’ясування суті компетентнісного підходу передбачає розкриття понять 

«компетенція» і «компетентність» та їх співвідношення. Так, у словниках 

термін «компетенція» (від лат. competentia – належність за правом) 

розглядається як коло питань, у яких людина володіє знаннями й досвідом, або 

в яких будь-хто добре обізнаний; це коло питань, які людина вповноважена 

розв’язувати. Компетентність (від лат. competens – здібний) – володіння 

компетенцією; володіння знаннями, які дозволяють судити про щось [31]. У 

психолого-педагогічних джерелах [30; 58; 86; 114; 126; 204; 268; 280] до 

визначення і зіставлення цих категорій існують такі основні підходи:  

- розгляд компетентності та компетенції на різній основі, зокрема, 

ключовим словом для компетентності може виступати «здатність» (С. Шишов і 

В. Кальней), для компетенції – «коло повноважень», «соціальна вимога» 

(А. Хуторський); 



43 

 

- компетентність і компетенція розглядаються як синонімічні, для яких 

ключовим словом може виступати, наприклад, «здатність» (Т. Гудкова, Е. Зеєр, 

В. Кальней, А. Миролюбов, О. Пометун, С. Шишов та ін.); 

- компетенція визначається як складник компетентності: компетенція як 

коло повноважень особистості є похідним, більш вузьким поняттям, ніж 

компетентність. У межах своєї компетенції людина може бути компетентною 

або некомпетентною в певних питаннях, тобто мати чи не мати або набути 

компетентності в певній сфері (Н. Бібік, В. Дьомін, К. Махмурян, О. Пометун, 

В. Софронова, А. Хуторський та інші). 

Ми поділяємо третій підхід, відповідно до якого компетентність означає 

володіння компетенцією, що включає особистісне ставлення людини до неї та 

предмета діяльності [269, с. 63–64]. 

Слушною є думка про те, що компетенцію слід розглядати як реальні 

вимоги до засвоєння змісту освіти з певної освітньої галузі; якості особистості, 

необхідні для її продуктивної діяльності в певній сфері соціуму. Натомість 

компетентність є результативно-діяльнісною характеристикою освіти, тобто 

результатом освіти можна вважати набуття особистістю набору компетенцій, 

потрібних для діяльності в різних сферах соціуму [114, с. 18]. 

Як індивідуальна характеристика людини поняття «компетентність» 

містить не тільки когнітивну й операційно-технологічну складову (тобто 

знання, уміння, навички), а й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкову. 

Важливе значення має компетентність у сфері самостійної пізнавальної 

діяльності, засвоєння способів набуття знань із різних джерел інформації, що є 

основою компетентності в інших сферах: соціально-трудовій, громадський, 

культурно-естетичній, у побутовій сфері, сфері дозвілля тощо [192, с. 77]. 

Здійснення компетентнісного підходу вимагає зміщення акценту з 

накопичення нормативно-визначених знань, умінь, навичок до розвитку в 

людині здатності практично діяти, застосовувати індивідуальні техніки й досвід 

успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики. 
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Перспективність зазначеного підходу полягає в тому, що він забезпечує високу 

готовність молодих людей до успішної самостійної та відповідальної діяльності 

в різних сферах суспільства [280, с. 71–72]. 

Загалом компетентнісний підхід розуміють як спрямованість 

педагогічного процесу на формування в особистості системи компетентностей. 

Ця система в освіті має ієрархічну структуру, рівні якої складають такі 

компетентності [114]: 

- ключові (міжпредметні та надпредметні) – здатність людини 

здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуровідповідні 

види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні індивідуальні та соціальні 

проблеми; 

- загальногалузеві – компетентності, які формуються особистістю 

впродовж засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі, а також уміння 

застосовувати їх на практиці для розв’язання індивідуальних та соціальних 

проблем; 

- предметні – складова загальногалузевих компетентностей, яка 

стосується конкретного предмета. 

Міжнародна комісія Ради Європи визначила та схарактеризувала такі 

групи ключових компетентностей, як: соціальні, полікультурні, комунікативні, 

інформаційні, саморозвитку й самоосвіти та продуктивної творчої діяльності. 

Українські педагоги пропонують такий перелік ключових 

компетентностей тих, що навчаються: уміння вчитись, соціальна 

компетентність, загальнокультурна компетентність, здоров’язберігаюча 

компетентність, компетентності з інформаційних і комунікаційних технологій, 

громадянська компетентність, підприємницька компетентність [114, с. 86–90]. 

Саме вони стали основою розроблення компетентностей школярів у сучасній 

українській школі [179]. 

Отже, ключові компетентності мають інтегровану природу, адже містять 

певні однорідні або споріднені знання, вміння та якості особистості. Тож 
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сформованість ключових компетентностей – це результат освітньої діяльності 

особистості. Навколо них формуються нові, а також поглиблюються як 

загальнопредметні, так і предметні компетентності. 

Процес набуття ключових компетентностей можна представити у вигляді 

певної послідовності, а саме:  

- формування знань і вмінь у межах окремих навчальних дисциплін; 

- становлення взаємозв’язків між окремими темами кожної дисципліни 

(формування предметних компетентностей); 

- взаємозв’язок знань і вмінь із різних дисциплін, що передбачає 

інтеграцію у процесі творчої діяльності в розв’язанні конкретних завдань; 

- взаємозв’язок отриманих знань з розв’язанням конкретних завдань, 

оперування різноманітними знаннями з різних дисциплін, уміння застосовувати 

їх для конкретної ситуації (міжпредметні компетентності); 

- структурування та систематизація інтегрованих знань і вмінь, тобто 

встановлення віддалених взаємозв’язків між окремими поняттями, об’єктами, 

об’єднання їх у певну систему (ключові компетентності). 

Отже, реалізація компетентнісного підходу забезпечить формування в 

обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти сукупності ключових 

компетентностей, що відбивають взаємопов’язані смислові орієнтації 

особистості, її знання, способи діяльності та формуються на основі предметних і 

загальнопредметних компетентностей. 

Водночас із розвитком компетентнісного підходу закономірно зростає 

інтерес науковців [5; 25; 30; 35; 69; 74; 91; 160; 217; 227; 276] до питань 

професійно-педагогічної компетентності, що визначається як: 

- співвідношення об’єктивно необхідних знань, умінь, психологічних 

якостей, якими володіє педагог, та їх вплив на процес і результат педагогічної 

діяльності; достатньо високий рівень здійснення педагогічної діяльності, 

педагогічного спілкування, реалізації особистості педагога (А. Маркова 

[160, с. 8]); 



46 

 

- поєднання когнітивного та процесуального компонентів (знань, умінь, 

навичок), що дозволяє людині не лише розуміти суть проблеми, але й уміти 

практично її розв’язувати; поглиблене знання предмета або засвоєне вміння; 

опис реального рівня підготовки фахівця, якого відрізняє здатність критичного 

мислення (спроможність серед розмаїття рішень обрати найбільш оптимальне, 

аргументовано відкидаючи хибні рішення, піддаючи сумнівам ефективність); 

постійне оновлення знань, удосконалення вмінь (М. Чошанов [276, с. 6]); 

- сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної професійної 

діяльності: уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 

використовувати інформацію (С. Гончаренко [211, с. 149]); 

- єдність теоретичної та практичної готовності педагога до здійснення 

педагогічної діяльності, характеристика його професіоналізму (І. Ісаєв, 

В. Сластьонін та ін. [191, с. 40]). 

Компетентність спеціаліста має інтегративну природу, тому що її 

джерелом є різні сфери культури й діяльності: духовна, соціальна, 

інформаційна, етична, екологічна тощо. Компетентність фахівця є базовим, 

міждисциплінарним і багатофункціональним поняттям, вимагає значного 

інтелектуального розвитку, включаючи аналітичні, комутативні та інші 

процеси. Визначення компетентностей може бути представлено на двох рівнях: 

на узагальненому рівні, коли виходять з еталонного уявлення про спеціаліста, і 

суб’єктивно-особистісному (на основі «Я – концепції»), якщо результати освіти 

визначає сам фахівець [192, с. 77]. 

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що професійно-

педагогічна компетентність як інтегроване особистісне утворення на засадах 

теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних якостей та 

досвіду зумовлює високий рівень професійної діяльності й самоорганізації 

педагога. 

Результатом сформованості професійно-педагогічної компетентності є 

готовність педагога до інноваційної діяльності, розвинений індивідуальний 
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стиль діяльності та досконалий рівень розвитку професійно-педагогічної 

культури [91; 147]. 

Така особистість – як педагог-дослідник, педагог-новатор – має 

сформовані ціннісні орієнтації, інноваційне мислення, високий рівень 

рефлексії, готовність до сприйняття нового та вдосконалення своєї професійної 

діяльності. Творчий учитель здатний до науково обґрунтованої та прогностично 

спрямованої організації освітнього процесу. 

Творча діяльність учителя з обдарованими дітьми в закладах загальної 

середньої освіти передбачає:  

- ефективне використання наявного досвіду в нових умовах;  

- удосконалення відомого відповідно до нових завдань, освоєння 

наукових розробок та їх розвиток;  

- гнучкість у використанні запланованого в нестандартних ситуаціях; 

- імпровізацію на основі як точних знань, так і високорозвинутої інтуїції; 

уміння фантазувати, продукувати ідеї та проектувати й моделювати їх у 

практичних формах. 

Вважаємо, що ефективність функціонування освітньо-розвивального 

середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей теж значною мірою визначається готовністю вчителя до 

інноваційної педагогічної діяльності в межах його професійної компетентності. 

Така готовність є сукупністю взаємопов’язаних смислових орієнтацій 

особистості, її знань, способів діяльності стосовно реалізації інноваційного 

процесу в закладах загальної середньої освіти при роботі з обдарованими 

дітьми, а отже, передбачає сформованість таких структурних складників, як: 

- мотиваційно-ціннісна готовність, що відбиває ціннісні орієнтації, 

потреби, інтереси, мотиви, цілі, переконання, що забезпечують усвідомлення й 

позитивне ставлення вчителя до інноваційної педагогічної діяльності в умовах 

освітньо-розвивального середовища загальноосвітнього закладу освіти; 
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- науково-теоретична готовність, яка передбачає володіння вчителем 

системою психолого-педагогічних, предметно-методичних знань та уявлень, 

необхідних для продуктивної педагогічної діяльності (про психологічні 

особливості та підходи до обдарованої дитини; про структуру інноваційного 

педагогічного процесу, алгоритми, способи, форми та методи роботи з 

обдарованими дітьми); 

- практична готовність, яка полягає в оволодінні сукупністю вмінь 

(інтелектуальних, комунікативних, креативних, дослідницьких, 

методологічних, світоглядних тощо), спрямованих на успішне здійснення 

інноваційної діяльності в загальноосвітньому закладі освіти. 

Підкреслимо, що в площині особистісної парадигми професійно-

педагогічна діяльність учителя з обдарованими дітьми у школі є лише 

частиною його загального самовизначення й самореалізації. Основну увагу в 

процесі професійної діяльності вчителів необхідно спрямовувати на розвиток і 

поглиблення вже набутих компетентностей та їх узгодження з найважливішими 

професійними компетентностями, які розвиваються педагогом у процесі 

фахової діяльності. Тоді знання й уміння вчителя набувають нової якості, а їх 

функціонування буде визначатися науковою та практичною значущістю. 

Переведення їх у зміст професії забезпечить новий перехід – компетентність у 

галузі здійснення інноваційного процесу, яка виявляється у світоглядних 

позиціях і діяльності педагога з обдарованими дітьми. 

Концепція дослідження значною мірою базується саме на 

компетентнісному підході, тож отримані результати стають основою створення 

освітньо-розвивального середовища й у спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей. 

Очевидно, що особистісно-діяльнісний підхід поєднує в собі два підходи: 

особистісний та діяльнісний. Розглянемо їх детальніше. 

Визначення й використання особистісного підходу привертало увагу 

широкого кола науковців (І. Бех, Л. Божович, Е. Бондаревська, Л. Маленкова, 
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А. Петровський, О. Пєхота, К. Платонов, В. Серіков, В. Сухомлинський, 

Н. Щуркова, І. Якиманська та ін.) [15; 23; 24; 155; 194; 196; 198; 199; 231; 249; 

284; 290]. 

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що погляди вчених на 

особистісний підхід відрізняються. Зокрема Л. Божович наголошує на 

значущості використання принципу особистісного підходу, відповідно до 

якого, вивчаючи той чи інший бік особистості дитини, слід намагатися 

розглядати його в контексті загальної структури особистості з позиції тієї 

функції, яка виховується в процесі взаємин з навколишньою дійсністю. Не 

менш важливим є те, що особистість сприяє виникненню в людини 

незалежності від безпосереднього впливу середовища, що робить її певною 

мірою творцем самої себе й того світу, в якому вона живе [23, с. 141–142]. 

В. Серіков особистісний підхід визначає як «ключовий методологічний 

принцип вивчення, організації педагогічного процесу (зі специфічними цілями, 

змістом, технологіями), орієнтований на розвиток і саморозвиток особистісних 

властивостей індивіда». Особистісний підхід – це «принцип синтезу напрямів 

педагогічної діяльності навколо її головної мети – особистості; пояснювальний 

принцип, що розкриває механізм особистісних новоутворень у педагогічному 

процесі; принцип свободи особистості в освітньому процесі в смислі вибору 

нею пріоритетів, формування власного особистісного сприйняття світу, що 

вивчається (особистісного досвіду); принцип надання пріоритету 

індивідуальності в освіті як альтернативи колективно-нівелювальна 

вихованню» [231, с. 19–20]. 

Загалом особистісний підхід розглядається як «сукупність 

концептуальних уявлень, принципів, цільових установок, орієнтацій, методико-

психодіагностичних та психолого-педагогічних засобів, які сприяють більш 

глибокому й повному баченню, розумінню особистості учня (вихованця) і на 

цій основі – її гармонійному розвитку» [172, с. 229]. 

Особистісний підхід є теоретичною базою особистісно-орієнтованої 

освіти, навчання й виховання. Так, І. Якиманська розробила концептуальні 
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засади особистісно-орієнтованого навчання як складника особистісної освіти – 

системного утворення взаємозв’язку учіння, навчання й розвитку, що 

характеризується розрізненням змісту освіти й навчання за їх функціями в 

розвитку особистості учня, розробленням науково обґрунтованої критеріальної 

бази, що дозволяє створювати особистісно-орієнтовані освітні програми [290]. 

Ключовою дефініцією особистісного підходу є поняття особистості та її 

структури. Так, І. Бех зазначає, що «особистість виступає інтегруючою, 

поєднуючою силою щодо морально-духовних цінностей, які формуються у 

суб’єкта силою, яка їх структурує, і в цьому структуруванні набуває системної 

якості» [15, с. 10]. 

К. Платонов розглядає особистості як системостворювальний компонент 

особистісного підходу [198; 199]. Власне особистість науковець визначає як 

воєдино зв’язану сукупність внутрішніх умов, якими є структура властивостей та 

якостей індивіда, у яких втілюються всі зовнішні дії. Завдяки цьому через 

особистість, як через ціле, пізнаються окремі властивості, пов’язані як із цілим, 

так і між собою. При цьому результат дослідження більш вірогідний, ніж коли 

воно ведеться з функціональних позицій [199, с. 217]. 

У цілому психолого-педагогічна наука визначає особистість як певне 

поєднання психічних, включаючи психофізіологічні й соціально-психологічні, 

властивостей; спрямованості (потреби, мотиви, інтереси, світогляд, 

переконання тощо), рис темпераменту й характеру, здібностей, особливостей 

психічних процесів (відчуття, сприймання, пам’ять, мислення, уява, увага, 

емоційно-вольова сфера) [196, с. 42]. 

Водночас домінуюче положення в структурі особистості належить її 

соціальному боку – світогляду, потребам, інтересам, ідеалам, устремлінням, 

етичним якостям. Тому в процесі розвитку освіти відбувається зміна мети 

виховання й навчання, основою якої виступає не сукупність знань, умінь і 

навичок, а вільний розвиток особистості [54, с. 243]. 
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Проведений аналіз наукових джерел доводить, що реалізація 

особистісного підходу в організації освітнього процесу у загальноосвітньому 

закладі освіти передбачає [172; 196; 205; 231; 290]: 

- визначення особистості учня головним суб’єктом педагогічного 

процесу, визнання його соціальної цінності; 

- дотримання принципу врахування індивідуальних особливостей 

особистості, що передбачає прояв поваги до її самобутності, унікальності та 

своєрідності; 

- орієнтацію на особистість кожного вихованця як на мету, об’єкт, 

суб’єкт, результат навчання й виховання; 

- ставлення до учня як до суб’єкта власного розвитку; 

- проектування мети освіти як найповнішого розвитку індивідуальних 

здібностей, реалізації індивідуально-особистісного життєвого проекту, 

визначення життєвих планів і способів самореалізації; 

- урахування закономірностей процесу самовдосконалення особистості; 

- самоорганізацію, реалізація якої відбувається в спеціально створеному 

педагогом навчальному середовищі, що передбачає спільну творчу діяльність 

організаторів, учителів, учнів, громадськості у визначенні планів, програм, 

стратегій педагогічного процесу. 

Особливу значущість використання особистісного підходу має в роботі з 

обдарованими дітьми, які виділяються значними, а іноді й видатними 

досягненнями в тому або іншому виді діяльності. 

Здійснення особистісного підходу в організації роботи з обдарованими 

дітьми передбачає врахування специфіки обдарованості в дитячому віці, 

з’ясування ознак та видів обдарованості, а саме обдарованості у: 

- пізнавальній діяльності (інтелектуальна обдарованість різних видів 

залежно від предметного змісту діяльності, у галузі природничих і 

гуманітарних наук, інтелектуальних ігор тощо); 
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- художньо-естетичній діяльності (хореографічна, сценічна, літературно-

поетична, музична, образотворча тощо); 

- практичній діяльності (обдарованість у ремеслах, спорті тощо); 

- комунікативно-організаційній та соціальній діяльності. 

Саме з позиції особистісного підходу можна визначити ступінь 

сформованості обдарованості (актуальна або потенційна), форму (явна або 

прихована) та широту її вияву (загальна, спеціальна), специфіку взаємин 

обдарованої дитини з оточенням (учителями, батьками, однолітками) для 

розроблення індивідуальної освітньої траєкторії в закладі загальної середньої 

освіти. 

Діяльнісний підхід усебічно досліджували такі вчені, як Б. Ананьєв, 

Л. Виготський, В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін. [4; 46; 59; 143; 

221]. Він спрямований на те, щоб організовувати діяльність суб’єкта, в якій він 

був би активним у пізнанні, праці, спілкуванні, своєму розвитку. Вплив інших 

чинників розвитку (спадковість, середовище, виховання) виявляється саме в 

конкретній діяльності (пізнавальна, художньо-естетична, трудова, спортивна, 

громадська тощо). Діяльність забезпечує задоволення потреб у різних сферах 

життя людини: у сфері побуту, відпочинку, освітньої роботи, громадської 

діяльності, професійній тощо. За характером діяльність у будь-якій сфері може 

бути пасивно-наслідувальною, активно-наслідуваною, творчою [192, с. 74]. 

Провідним поняттям діяльнісного підходу є термін «діяльність» – 

«специфічна людська форма активного ставлення до навколишнього світу, 

зміст якої складає доцільна зміна та перетворення цього світу на основі 

освоєння й розвитку наявних форм культури» [288, с. 268]. 

У психології поняття «діяльність» означає динамічну систему взаємодій 

суб’єкта зі світом, у процесі яких відбувається виникнення та втілення в об’єкті 

психічного образу й реалізація опосередкованих ним ставлень суб’єкта в 

предметній дійсності. Важливою особливістю як зовнішньої, так і внутрішньої 

діяльності людини є її предметний характер, оскільки колективний та 
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індивідуальний суб’єкт діяльності в процесі задоволення потреб перетворює 

предметну сферу свого життя. Діяльність людини має складну структуру, до 

якої входять такі компоненти, як потреби, мотиви, цілі, завдання, дії й операції, 

що знаходяться в постійних зв’язках і трансформаціях [212, с. 101]. 

До основних принципів діяльнісного підходу науковці відносять такі: 

розвитку й історизму; предметності; активності, що включає надситуативну 

активність як специфічну особливість психіки людини; інтеріоризації – 

екстеріоризації як механізмів засвоєння суспільно-історичного досвіду; єдності 

побудови внутрішньої та зовнішньої діяльності; системного аналізу 

педагогічних явищ і процесів [172, с. 231]. 

Реалізація діяльнісного підходу вимагає врахування особливостей 

діяльності, що притаманні дитині певного віку. За О. Леонтьєвим, у діяльності 

відбувається перехід об’єкта в його суб’єктну форму, водночас при цьому 

відбувається також перехід діяльності в її об’єктивні результати та продукти 

[143, с. 81]. 

Узагальнюючи отримані на основі аналізу наукові дані щодо діяльнісного 

підходу, звернемо увагу на їх використання для розв’язання завдань 

дослідження. Так, в організації освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 

надзвичайно важливо враховувати провідний вид діяльності школярів – 

освітня, громадська тощо. Обираючи види діяльності, до якої будуть залучені 

школярі, характер та способи їх здійснення, необхідно також ураховувати й 

інші моменти, зокрема: об’єкт дослідження, який може зумовлювати такі види 

діяльності, як освітня, позаосвітня, освітньо-дослідна, суспільно-громадська 

тощо; рівень розвитку в учнів психічних процесів, що визначає репродуктивні, 

реконструктивні, творчі види діяльності та способи її здійснення. 

Особистісний і діяльнісний підходи перебувають у діалектичній єдності 

внаслідок того, що особистість виступає суб’єктом діяльності, яка, зі свого 

боку, поряд з іншими чинниками, визначає особистісний розвиток людини. 

Тому в педагогічній науці частіше вживається поняття «особистісно-
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діяльнісний підхід», який характеризується такими чинниками: ціннісним 

ставленням, позитивними мотивами суб’єкта в діяльності; долученням 

особистого досвіду до освітнього процесу, який включає такі елементи: 

когнітивний (знання), операційний (уміння) та аксіологічний, що 

характеризується особистісними цінностями, установками. 

Саме з позиції суб’єктивного досвіду здійснюється в пізнанні сприймання 

інформації, що забезпечує індивідуальне бачення світу. Актуалізація 

суб’єктивного досвіду особистості забезпечується змістом занять, сумісним 

визначенням мети діяльності, її плануванням, створенням емоційного фону, 

постійною рефлексією. 

В. Лозова до основних закономірностей виховання особистості, що 

зумовлюють особистісно-діяльнісний підхід, відносить такі як:  

а) діяльність і спілкування індивіда – основа навчально-виховного 

процесу. Чим доцільніше організована діяльність учнів, вихованців, тим 

ефективніше відбувається виховний процес;  

б) людина привласнює соціально-історичний досвід з урахуванням 

своєрідності, специфіки потреб, мотивів, інтересів, тобто психічних процесів, 

функцій особистості в суспільстві, сім’ї, колі друзів тощо. Виховний процес – 

це постійна трансформація зовнішніх впливів на внутрішні процеси 

особистості. Тому чим значніший вплив на свідомість, почуття, волю 

особистості й чим вища її активність і самостійність у діяльності та 

спілкуванні, тим вища результативність виховного процесу [147, с. 26]. 

Реалізація особистісно-діяльнісного підходу вимагає особистісно-

орієнтованої організації освітнього процесу, що забезпечується педагогічною 

підтримкою індивідуальності людини, створенням умов для задоволення її 

освітніх, культурологічних потреб (вибір змісту освіти, шляхів її отримання 

тощо); сприяння самореалізації особистості; стимулювання такої взаємодії 

суб’єктів діяльності, коли педагог виступає не як інформатор, контролер, а як 

координатор діяльності суб’єкта, спрямованої на постановку і розв’язання ним 

конкретних завдань [192, с. 74]. 
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З огляду на предмет дослідження значущим є визнання особистості 

обдарованого учня суб’єктом діяльності, з позиції якої він повноцінно буде 

реалізовувати власний потенціал в освітньо-розвивальному середовищі закладу 

загальної середньої освіти. 

Визнання особистості учня суб’єктом діяльності передбачає орієнтацію 

на суттєві ознаки поняття суб’єкта як носія активності, істоти, яка продуктивно 

виконує певну діяльність, має досвід свідомої саморегуляції та саморозвитку в 

ній. Активність суб’єкта, духовна діяльність і є внутрішніми умовами його 

становлення й розвитку. 

Будучи суб’єктом діяльності, обдарований учень характеризується як 

активна людина, здатна до продуктивної діяльності, реалізації здібностей 

самоорганізації, саморегуляції, саморозвитку, самовдосконалення. Він має 

право на звернення до власного «Я», власну реалізацію особистісних 

здібностей, вибору тих засобів, що потрібні йому для повної самореалізації. 

Внутрішньою умовою його існування є розуміння, сприйняття себе як суб’єкта 

діяльності, а зовнішньою – залучення до різних видів діяльності. 

Суб’єктом діяльності людину можна визнати тоді, коли вона активно 

оволодіває різними способами розкриття внутрішнього потенціалу в 

пізнавальній, виховній, самоосвітній, дослідній та інших видах своєї діяльності, 

реалізує здібності до самовдосконалення й саморозвитку. 

Будемо спиратися в дослідженні на те, що процес створення освітньо-

розвивального середовища для обдарованих дітей у спеціалізованому закладі 

загальної середньої освіти має орієнтуватися на необхідність формування 

стійкої суб’єктної позиції учня, що виявляється в постійній реалізації ним 

прагнення відкривати свій потенціал, розвиватися, удосконалюватися, 

змінюватися на краще. При цьому особистісно-діяльнісний підхід дозволяє, з 

одного боку, ураховувати індивідуально-особистісні особливості та пріоритети 

кожного обдарованого школяра для розроблення індивідуальної освітньої 

траєкторії, з іншого – сприяє виявленню його активності в діяльності, 

розкриттю потенціалу й можливостей, забезпечує суб’єктивну позицію кожного 
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з них, поєднання завдань пізнавальної та інших видів діяльності з особистим 

досвідом цих дітей. 

Сьогодні науковці все частіше звертаються до надбань однієї з нових 

галузей людинознавства – акмеології, яка почала активно розвиватись 

наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр., концентруючись на питаннях 

особистісно-професійного розвитку людини як суб’єкта діяльності [65; 133]. 

Тож логічно, що й ми розглядаємо акмеологічний підхід як один з важливих 

напрямів створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей 

у закладах загальної середньої освіти. 

На сучасному етапі розвитку освіти межі досягнення вершини – «акме» – 

значно розширились [2; 26; 61; 62; 63; 68; 166]. Так, дослідниця Г. Данилова 

виділяє декілька провідних методологічних категорій, що сформувалися в 

межах цього підходу. Найбільш цінним і таким, що був узятий за основу 

проведеного дослідження, є підхід ученої до розгляду акмеологічної позиції 

вчителя як професійної орієнтації на успіх у власній педагогічній діяльності, у 

роботі всього колективу школи, у навчанні та вихованні учнів, у розвитку 

їхнього творчого потенціалу та саморозвитку [62, с. 37]. Ми дотримуємось тієї 

позиції, що успішний вчитель значною мірою стає для них орієнтиром для 

досягнення вже власних вершин як у процесі навчання, так і в майбутній 

професійній діяльності. Тож в освітньому середовищі повинні створюватись 

адекватні умови для досягнення «акме» як тими, хто навчає, так і тими, що 

навчаються. 

Як слушно зазначає В. Сидоренко, в умовах реалізації європейського 

виміру в освіті педагогічну майстерність слід розглядати як акмеологічний 

феномен, який формується через учителя-акмепрофесіонала, здатного до 

самотворення, самореалізації і самовдосконалення протягом життя, виконання 

інноваційних ролей і функцій, забезпечення нової якості професійно 

педагогічної дії, професійного співробітництва й взаємообміну [233]. 

Н. Сіліна виділяє головні параметри акмеологічної позиції педагога, на 

які орієнтувались і ми при створенні науково-методичної системи дослідження, 
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серед яких «перехід від домінанти предметно-орієнтованого до особистісно і 

соціально орієнтованого навчання, здатність до системного моделювання 

педагогічного процесу й цілісного розвитку учня» [236, с. 67]. При цьому 

враховуємо те, що акмеологічний підхід включає застосування педагогом 

методів самовідчуття, самоспостереження, самопізнання, самооцінки, 

самоаналізу та саморефлексії. Надалі на їхній основі він матиме можливість 

визначити поле власного акмеологічного вибору й провести коригування своєї 

концептуальності. Зауважимо, що питання формування професіоналізму 

вчителя на основі акмеологічного підходу знайшли відображення в авторських 

публікаціях [98; 100]. 

Як показав аналіз наукових джерел, саме цей підхід дає можливість 

розглянути педагогічну діяльність як процес, кінцевою метою якого є 

досягнення найвищих результатів, на чому наголошують О. Дубасенюк [68], 

Л. Кузьменко [129], Н. Кузьміна [131], Л. Рибалко [219] та інші.  

Отримані висновки щодо результативності застосування акмеологічного 

підходу в педагогічній сфері стали вагомим аргументом у його використанні в 

нашому дослідженні під час удосконалення компетентностей педагогів, які 

працюватимуть з обдарованими учнями в спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти, та формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів, як основи досягнення ними значних особистісних вершин.  

Сучасний розвиток суспільства вимагає від педагогічної науки 

розширення методологічних підходів до обґрунтування інноваційних тенденцій 

розвитку освітніх процесів. Одним із них виступає кластерний підхід, який 

дозволяє визначитися з таким важливим напрямом розвитку освітньо-

розвивального середовища проведеного дослідження, як зв’язок закладів 

загальної середньої освіти із закладами вищої освіти.  

Розглянемо поняття «кластер», яке на сьогодні широко використовується 

в галузях математики, економіки, соціології, педагогіки та інших. Уважається, 

що вперше цей термін увів у науковий обіг у 90-х роках XX століття М. Портер 

у книзі «Конкуренція». Учений розумів кластер як сконцентровані за 
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територіальною ознакою «взаємопов’язані компанії та пов’язані з ними 

організації, які діють у певній сфері та характеризуються спільністю діяльності 

та взаємодоповненням одна одної» [206, с. 207]. Нам більше імпонує 

визначення кластера наведене Т. Волобуєвою, яка зазначає, що це 

«організаційна форма об’єднання зусиль зацікавлених сторін у напрямі 

підвищення їх конкурентоспроможності» [43, c. 71]. 

Сьогодні кластерний підхід усе ширше використовується в освітній 

сфері [41; 77; 230]. Так, Г. П’ятницька в галузі педагогіки виділяє освітні, 

наукові (дослідницькі) та науково-освітні кластери [215, c. 195]. Ці висновки 

збігаються з тенденціями розвитку світових практик використання 

кластерного підходу в освіті. Так у США найбільш конкурентоспроможні 

освітні кластери знаходяться в штатах Нью-Йорк, Каліфорнія, Массачусетс, 

Нью-Джерсі, Пенсильванія. Останнім часом цей вид кластерів почав 

поширюватись у європейських та східних країнах (Угорщина, Польща, 

Сінгапур, Китай, Чеська Республіка) [165]. Кластерний підхід активно 

використовується для моделювання культурно-освітнього простору 

загальноосвітньої школи з метою формування можливостей для інтенсивного 

розвитку його суб’єктів [226]. Його застосовують під час проектної діяльності 

школярів через залучення ресурсів (освітніх, матеріально-технічних, 

економічних та ін.), освітніх установ, державних організацій, регіонального 

співтовариства для створення умов включення школярів до процесів 

розроблення інноваційно-освітніх продуктів [157]. Кластерний підхід 

використовується сьогодні для організації політехнічної освіти учнів 5 – 8 

класів як форма соціального партнерства зацікавлених суб’єктів [84]. У 

сучасній вітчизняній освіті теж уже є певні напрацювання в цьому напрямі. 

Так, у структуру освітнього кластера для машинобудівної галузі Запорізької 

області увійшли підприємства (галузеві лідери), заклади вищої освіти, 

професійно-технічні заклади та ряд шкіл [42, c. 177–178]. 

Визначимось із суттю цього поняття. Науковці розуміють освітній 

кластер як: систему «взаємозв’язаних закладів освіти, освітніх організацій, 
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значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин» [136, с. 19]; як 

сукупність взаємопов’язаних освітніх установ, об’єднаних з галузевими 

структурами партнерськими відносинами [170]; систему навчання, 

взаємонавчання та інструментів самонавчання в інноваційному ланцюжку 

«наука – технологія – бізнес», яка заснована переважно на горизонтальних 

зв’язках [240, с. 75] тощо.  

Таким чином, уважаємо доцільним використання в умовах дослідження 

освітніх кластерів як таких, що дозволять створити необхідні умови для 

розвитку обдарованої особистості учня на засадах безперервності цього 

процесу, адже «звернення до цього підходу пояснюється перевагами кластера 

як організаційної форми об’єднання зусиль зацікавлених сторін і можливістю 

особистісного та професійного розвитку учасників кластера» [43, c. 71].  

Встановлено такі варіанти формування кластерів [97]:  

- «знизу вгору», коли кластер створюється внаслідок інтеграції окремих 

проектів і програм, де ініціаторами виступають майбутні учасники кластера; 

- «зверху вниз», коли регіональна влада визначає стратегію формування 

кластера, виділення коштів і створення координаційної ради; 

- змішаний кластер, який об’єднує попередні варіанти. 

Нас більше зацікавив варіант «знизу вгору» як такий, що може 

формуватись унаслідок ініціатив суб’єктів закладів вищої та загальної 

середньої освіти. Серед останніх у дослідженні виступають спеціалізовані 

заклади загальної середньої освіти для обдарованих дітей. Такий підхід 

ґрунтується на інтеграції освітніх, матеріальних, інтелектуальних, економічних 

та інших ресурсів цих структур з тим, щоб інтенсифікувати умови для 

активізації розвитку тих, хто навчається. 

Маємо припущення, що в умовах створення освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей у спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти цей підхід стане базовою основою формування нової філософії 
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освітнього процесу у напрямі його індивідуалізації на основі освітніх 

траєкторій. 

Відзначимо, що методологія кластерного підходу лише розпочинає свій 

розвиток і потребує подальшого ґрунтовного дослідження.  

Уточнимо, що питання формування методологічного підґрунтя для 

управління процесами створення освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти знайшли відображення 

в авторській публікації [99]. 

Визначені методологічні підходи, а саме: системний, синергетичний, 

особистісно-діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний та кластерний, 

покладено в основу розроблення науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей. 

 

1.2 Суть освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у 

закладах загальної середньої освіти 

 

Для здійснення наукового аналізу проблеми освітньо-розвивального 

середовища закладу загальної середньої освіти важливим є з’ясування суті 

понять «середовище», «освітнє середовище» та «освітньо-розвивальне 

середовище», адже розкриття цих категорії має важливе значення для 

формування та проєктування оточення, простору, що забезпечує умови для 

самонавчання й саморозвитку обдарованих дітей як основи реалізації 

компетентнісного підходу згідно із сучасними вимогами до української школи. 

Зробимо короткий історичний екскурс. У педагогіку термін «середовище» 

був упроваджений в епоху Просвітництва. Тоді його розуміли як суспільні, 

матеріальні та духовні умови існування, діяльності та розвитку людини. 

Згодом набули поширення ідеї розвивального середовища Дж. Дьюї, який 

вивчав вплив соціального, навколишнього, освітнього середовищ на 
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формування особистості й убачав мету педагога в створенні сприятливих умов 

для повного вияву індивідуальності дитини [71]. 

З огляду на це середовище розглядалося як: макросередовище, тобто 

суспільно-економічна система в цілому (продуктивні сили, сукупність 

соціальних інститутів і виробничих відносин, культура й релігія суспільства); 

мікросередовище, як безпосереднє соціальне оточення особистості (сім’я, 

колектив та різні групи) [152; 278]. 

У вітчизняній психолого-педагогічній науці термін «середовище» 

з’явився в ХХ столітті, коли почали вживатися поняття «педагогіка 

середовища» (С. Шацький), «середовище колективу» (Л. Новікова), 

«навколишнє середовище» (А. Макаренко). Так, С. Шацький розробив 

концепцію взаємодії школи й середовища та започаткував педагогіку 

середовища. Цей термін характеризував процес соціалізації особистості в 

суспільному середовищі, організацію виховного процесу в школі з урахуванням 

впливу навколишнього середовища на колектив, перетворення середовища та 

участі колективу школи в суспільно корисній діяльності. С. Шацький виділяв у 

структурі середовища внутрішнє середовище (урахування впливу середовища 

на ідейно-моральну орієнтацію людей, формування їхніх життєвих планів, 

стилю спілкування; урахування впливу засобів комунікації на позашкільне 

спілкування, вибір внутрішньошкільних заходів) та зовнішнє середовище 

(зв’язки школи з родинами, мікрорайоном, шефами, громадськістю, 

неформальне спілкування поза школою) [278]. 

Для дослідження проблеми освітньо-розвивального середовища 

принципово важливим також є педагогічний досвід А. Макаренка, який 

розвинув ідею про те, що розв’язання унікальних педагогічних проблем 

неможливе традиційними засобами. Перед суспільством у 1920–1930 рр. 

постало масштабне соціально-педагогічне завдання: необхідно було створити 

адекватні форми соціального життя дитячого й дорослого співтовариства й 

розробити нову практику їхньої взаємодії в освіті. Розв’язуючи це завдання, 

А. Макаренко створив прецедент соціально-педагогічного проєктування 
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розвивального середовища, а також заклав основи практичного розв’язання цієї 

проблеми, апробував на практиці схему діяльності зі створення розвивального 

педагогічного середовища: педагогічний задум, механізми його реалізації, 

осмислення досвіду діяльності [153]. 

Усе це згодом зумовило розмежування у вітчизняній педагогіці понять 

«середовище» і «виховання», а з середини ХХ століття їх починають 

розглядати в тріаді: середовище, спадковість і виховання [3; 83; 120; 152; 158; 

159]. 

Пізніше з’являються поняття «середовище школи» (те, що її оточує і з 

чим школа як соціальний інститут суспільства взаємодіє) та «середовище 

колективу» (усе те, що оточує колектив і з чим він вступає у взаємодію: 

природа, зовнішнє середовище закладу освіти, світ ідей, зразків і понять, 

соціальне середовище) [49; 152]. 

Отже, протягом століття зміст поняття набував ознак багатоаспектності, 

комплексності, багатовимірності, динамічності тощо [277, с. 6]. 

З філософської позиції поняття «середовище» використовується в 

повсякденному житті та досліджується різними науками [260, с. 88]. Утім, воно 

не має однозначного й чіткого визначення у світі науки. Якщо розглядати 

середовище в цілому, то в ньому можна виокремити чотири підсистеми [264]: 

1. Природне середовище – стан атмосфери, води, поверхні ґрунту, флори 

й фауни, клімат, щільність населення. 

2. Середовище «другої природи» – перетворення людьми природного 

середовища: дороги, свійські тварини, зелені насадження, культурні рослини. 

3. Середовище «третьої природи» – створений людиною штучний світ, 

який не має аналогів у природі: асфальт, транспорт, простір роботи й життя, 

меблі, технологічні об’єкти, культурно-архітектурне середовище. 

4. Соціальне середовище – своєрідна інтеграція трьох попередніх 

середовищ, що дає певну якість життя. І саме цьому середовищу належить 

провідна роль у перетворенні біологічного індивіда в соціального суб’єкта, 

воно є фактором соціалізації особистості. 
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Окрім того, середовище розглядають у широкому та вузькому сенсі. 

Середовище в широкому сенсі (макросередовище) означає оточення, яке 

складається із сукупності природних, матеріальних і соціальних факторів, що 

прямо або опосередковано здійснюють вплив на особистість й охоплюють 

суспільно-економічну систему в цілому (виробничі сили, суспільна свідомість 

та культура, суспільні відносини та інститути). Середовище у вузькому сенсі 

(мікросередовище) включає безпосередньо оточення особистості (сім’ю, 

колективи, групи) [27; 38; 152; 216]. Середовище як сукупність природних і 

соціальних умов, у яких протікає розвиток і діяльність людського суспільства, є 

стосовно особистості необхідною умовою її становлення й розвитку [295, с. 5]. 

Середовище має винятковий вплив на формування особистості і, водночас, 

само змінюється під впливом людини, відповідно до її потреб, тому 

узгодженість та оптимізація відносин особистості й середовища є важливим 

принципом створення середовища [18; 38; 47; 95; 216; 245; 254; 295]. 

Характерними особливостями середовища є: постійне (інколи – 

агресивне) збільшення мотивації дітей і підлітків до споживання контенту, що 

циркулює в середовищі; надання доступу до ресурсів середовища в будь-який 

зручний для людини час; наявність гнучкого, зручного, дружнього 

інтелектуального сервісу, що допомагає людині знайти необхідні інформаційні 

ресурси, дані або знання; неемоційність середовища, його дія відповідно до 

запитів людини; наповнення інформацією і знаннями з величезною, постійно 

зростаючою швидкістю; можливість організації практично безкоштовних, 

зручних у часі контактів між будь-якою кількістю людей, забезпечення 

зручного й гнучкого обміну інформацією між ними (причому в будь-якому 

вигляді); поступова стандартизація та інтеграція функцій усіх попередніх, 

традиційних засобів отримання, збереження, оброблення й надання необхідної 

людству інформації; виконання рутинних операцій, пов’язаних з операційною 

діяльністю людини; посилення контролю над даними та операційною 

діяльністю людства, а також фізіологічними можливостями людини, 
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пов’язаними зі здатністю ухвалювати необхідні рішення; відсутність 

фіксованих часово-просторових рамок [47; 195]. 

Окрім того, середовище відображає реалії розвитку цивілізації та 

культурне різноманіття сучасного світу [178; 271]. 

Щодо визначення суті поняття «середовище», то згідно з довідниковими 

виданнями середовище – це оточення, сукупність природних або соціально-

побутових умов, в яких протікає життєдіяльність суспільства, організмів, а 

також сукупність людей, пов’язаних спільністю цих умов [251; 257]. 

У філософських джерелах середовище розглядається «як частина буття 

стосовно суб᾽єкта, в якому він існує і на що впливає» [272, с. 26]. З огляду на це 

можна виокремити декілька аспектів у розгляді середовища:  

- середовище як простір, навколишній світ, матеріал для розвитку, за 

допомогою яких людина прокладає свій шлях;  

- середовище як оточення, сукупність певних умов, у яких здійснюється 

діяльність суспільства й людей та від яких залежить їхнє існування [190, с. 39 ]. 

Соціологією вивчається соціальне середовище людини – сукупність 

об’єктивних і суб’єктивних соціальних, матеріальних, духовних факторів та 

умов, що оточують людину, забезпечують її існування, формування та 

діяльність. Соціальне середовище виступає об’єктивним чинником важливим 

фактором розвитку особистості, її потреб, життєвого сенсу, ціннісних 

орієнтацій, що впливає на реальну поведінку людини, процес її самовизначення 

і самореалізації [8; 95; 208; 216; 237; 238; 256; 296]. 

Сучасною психолого-педагогічною наукою середовище розглядається як 

фактор розвитку дитини, реальна дійсність, в умовах якої відбувається розвиток 

особистості [195; 200]. 

Середовище в освіті розглядається на трьох рівнях: мегасередовище 

(функціонуюча у країні система неперервної освіти та інформаційні ресурси 

Інтернету), макросередовище (освітнє середовище закладу освіти і освітній 

процес у ньому) і мікросередовище (навчальні класи і групи, стилі викладання 
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й технології, підручники та посібники) [185; 281; 304]. Водночас всі ці 

середовища в системі освіти взаємопов’язані і взаємозумовлені.  

Психолого-педагогічною наукою визначаються різні види середовищ в 

освіті, найпоширенішим і найважливішим з яких є освітнє середовище. 

Розглянемо це питання більш детально. З точки зору психології освітнє 

середовище – це психолого-педагогічна реальність, яка містить спеціально 

організовані умови для формування особистості, а також можливості для 

розвитку, включені в соціальне й просторово-предметне оточення, 

психологічною суттю якої є сукупність діяльнісно-комунікативних актів і 

стосунків учасників навчально-виховного процесу [223]. 

Водночас, педагогікою поняття «освітнє середовище» розглядається 

глибше і детальніше. Так освітнє середовище досліджується в широкому сенсі, 

з орієнтацією на систему освіти, загалом, – як виховний простір, в якому 

здійснюється педагогічно організований розвиток особистості [118]; як 

спеціально створена, відповідно до педагогічних цілей, система організації 

життєдіяльності особистості, спрямована на формування її ставлення до світу і 

людей [110]. Окрім того, вчені визначають освітнє середовище як підсистему 

соціокультурного середовища, сукупність історично сформованих чинників, 

обставин, ситуацій, цілісність спеціально організованих педагогічних умов 

розвитку особистості й педагогічної майстерності вчителя [19; 255]. 

Натомість, інші педагоги (М. Братко, Д. Костюкевич, А. Кух, Л. Макар, 

О. Романовський, В. Ясвін) розглядають освітнє середовище у більш вузькому 

сенсі, з орієнтацією на освітній процес закладу освіти й розвиток особистості в 

ньому. Освітнє середовище постає як багаторівнева система чинників 

(обставин, умов, впливів, можливостей розвитку особистості), яка забезпечує 

оптимальні параметри освітньої діяльності певного освітнього суб’єкта в усіх 

аспектах – цільовому, ресурсному, змістовому, процесуальному, 

результативному, впливає на формування й функціонування людини в 

суспільстві, її здібності, потреби, інтереси, свідомість [27; 122; 152; 220; 292]. 
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Зокрема О. Романовський визначає освітнє середовище як сукупність 

умов: матеріальних, духовних та емоційно-психологічних; умов освітнього 

процесу, реалізація яких залежить від чинників прискорення або гальмування 

його розвитку [220]. Зі свого боку К. Компаниця розглядає освітнє середовище 

лише як сукупність матеріальних факторів освітнього процесу та 

міжособистісних відносин, які встановлюють суб’єкти навчання в процесі своєї 

взаємодії [113]. Дослідники Д. Костюкевич та А. Кух розглядають освітнє 

середовище як штучно створене середовище, структура й складові якого 

сприяють досягненню цілей освітнього процесу [122, с. 53]. 

Найбільш повно й ґрунтовно освітнє середовище досліджується 

О. Артюхіною, яка визначає його як:  

- динамічну цілісність, що інтегрує взаємодію просторових відносин 

архітектурного, матеріально-технічного, соціокультурного, інформаційного, 

педагогічного середовищ; 

- сукупність побудованим за концентричним принципом компонентів: 

освітнє середовище класу, групи, середовище установи, в якій реалізується 

освітній процес; 

- духовну спільність, що постає в міжсуб’єктній взаємодії і сприяє 

зростанню особистості [7]. 

Науковці Ю. Шапран та О. Шапран розглядають освітнє середовище 

закладу освіти, визначаючи його як упорядковану сукупність компонентів 

психолого-педагогічної реальності, інтеграція яких обумовлює створення та 

впровадження в практику роботи педагогічних умов із метою ефективного 

використання педагогічного потенціалу середовища заради розвитку всіх 

суб’єктів навчально-виховного процесу [277, с. 8]. 

Водночас необхідно зауважити, що для створення ефективного освітнього 

середовища важливо орієнтуватися на вікові та індивідуальні особливості 

учнів, адже різні діти потребують різних умов їх розвитку й навчання. З огляду 

на це доцільним є визначення освітнього середовища для розвитку обдарованих 



67 

 

учнів, яким є багатомірна, складна, динамічна система психолого-педагогічних 

впливів та умов, що спрямована на розкриття творчої природи психіки 

обдарованої людини, зокрема її здатності до довільної саморегуляції власних 

станів і дій відповідно до природних інтересів, задатків, потреб, вимог вікової 

соціалізації і соціального запиту [185]. 

Отже, освітнє середовище на цьому етапі дослідження розглядаємо як 

продуктивний динамічний навчально-виховний простір, в якому відбувається 

розвиток обдарованих особистостей; як сукупність різних чинників та 

обставин, що впливають на освітній процес у цілому та розвиток обдарованих 

учнів зокрема; як сукупність різних умов закладу освіти (матеріальних, 

духовних, емоційно-психологічних тощо), що сприяють реалізації їхнього 

творчого потенціалу. 

Слід відзначити, що освітнє середовище виступає важливим компонентом 

інтегрального соціального та життєвого середовища людини, центрує в собі її 

цілі, зміст і організацію, визначає вектор і склад здібностей та якостей 

учасників освітнього процесу [27; 175]. 

Для освітнього середовища характерні такі особливості: цілісність, 

системність, єдність, варіативність, структурованість, організованість, 

гнучкість, комунікативність, наповненість подіями, культуровідповідність, 

відкритість, стійкість, діалогічність, функціональність, адаптивність і здатність 

до самоорганізації та саморозвитку. Оптимально створене освітнє середовище є 

засобом розвитку особистості [27, с. 20]. 

Необхідно зауважити, що освітнє середовище виконує низку функцій, а 

саме: освітньо-розвивальну й полікультурну освітню (освітньо-професійну, 

освітньо-соціалізаційну, освітньо-культурну). Особливу цінність для 

дослідження становить освітньо-розвивальна функція освітнього середовища, 

яка передбачає: забезпечення можливості розвитку та вияву творчої активності 

особистості; відповідність освітніх технологій психологічним закономірностям 

та індивідуальним особливостям розвитку людини; забезпечення можливостей 

для ефективного особистісного розвитку всім суб’єктам освітнього середовища; 
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створення цілісності педагогічно-психологічних умов для вияву й розвитку 

соціальних здібностей, самостійного здобуття знань та їх якісного засвоєння; 

забезпечення розвитку пізнавальних процесів дитини, її різноманітних умінь, 

навичок і здібностей [27; 122; 173]. Усі ці функції є взаємопов’язаними. 

Щодо структури освітнього середовища, то вона визначає його 

внутрішню організацію, взаємозалежність між елементами середовища як 

системи, в якій здійснюється освітній процес [11; 78]. 

Слід підкреслити, що в науковій літературі немає чітко визначених 

компонентів освітнього середовища [109; 161; 175; 255; 292].  

Частіше за все освітнє середовище передбачає поєднання двох 

компонентів: інтелектуального (формування професійних компетентностей 

учасників освітнього процесу) і матеріального (обладнані кабінети, 

комп’ютерні класи, сенсорні дошки, навчальні комп’ютерні програми, 

навчально-методична література тощо) [51; 158; 313]. 

У свою чергу, Д. Костюкевич, А. Кух, Ю. Шапран, О. Шапран детально 

описують такі компоненти освітнього середовища, як: ресурсно-суб’єктний або 

суб’єктно-соціальний (суб’єкти освітнього процесу: вчитель та учні, їх 

взаємопов’язана цілеспрямована діяльність, врахування їхньої ціннісно-

мотиваційної сфери й спрямованості на розвиток особистісних якостей); 

матеріально-технічний (навчально-матеріальна база, навчально-методичний 

комплекс, інноваційна інфраструктура); ідейно-технологічний (опосередковані 

зв’язки з реальним світом, які формуються в процесі життєдіяльності людини; 

технологізація педагогічного процесу, спрямована на його вдосконалення 

шляхом використання системи дій, кроків, що враховують наукові здобутки й 

гарантують досягнення високого рівня розвитку та навченості) [122; 277]. 

Низкою вчених (А. Гін, В. Лізинський) також розглядаються соціальний 

(взаємини між суб’єктами освітнього процесу) і просторово-предметний 

(матеріально-технічна база закладу, її інфраструктура) компоненти, до яких 

додається ще й психодидактичний (технології, організація, зміст, форми, 

методи, засоби освіти) [50; 146]. 
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Окрім того, С. Тарасов розглядає схожі структурні компоненти 

освітнього середовища, називаючи їх: просторово-семантичний, змістовно-

методичний, комунікаційно-організаційний [255]. 

Зі свого боку М. Братко, В. Рубцов, В. Ясвін, ґрунтуючись на 

взаємозв’язках між різними суб’єктами освітнього середовища та особливостях 

його взаємодії із соціумом, загалом, виокремлюють такі структурні компоненти 

освітнього середовища [27; 222; 292]: особистісний (суб’єкти освітнього 

процесу, зв’язки та взаємини між ними, що виявляються в поведінці, 

спілкуванні та діяльності), аксіологічно-смисловий (місія, стратегія, традиції, 

символи, цінності, корпоративна культура), інформаційно-змістовий (освітні 

програми, соціальні й культурні проекти, нормативні документи, які регулюють 

освітню діяльність і взаємодію між суб’єктами освітнього процесу), 

організаційно-діяльнісний (технології, форми, способи, методи, стилі 

поведінки, комунікації та взаємодії суб’єктів освітнього процесу), просторово-

предметний (комп’ютерне забезпечення й обладнання, матеріально-технічна 

інфраструктура, бібліотечні ресурси, побутові умови тощо). 

Н. Нікітіна виокремлює схожі компоненти освітнього середовища: 

- соціально-психологічний: учасники освітнього процесу, які є носіями 

різних культур і будують стосунки, виходячи із власних уявлень про взаємодію; 

їхня самоідентифікація;  

- педагогічний: закономірності, принципи, форми, методи й засоби 

навчання та виховання, навчально-методичне забезпечення педагогічного 

процесу);  

- предметно-просторовий, до якого включено інформаційний (сукупність 

інформації та інформаційного забезпечення, потрібних для реалізації освітнього 

процесу: електронні інформаційні ресурси, бібліотека, зовнішні та внутрішні 

інформаційні зв’язки) та когнітивний (система знань, яку опановують учні); 

- комунікативний: система комунікацій закладу освіти та умов їх 

реалізації) компоненти [178, с. 70–72]. 
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Таким чином проектування освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей в закладах загальної середньої освіти потребує визначення 

його основних компонентів та зв’язків між ними.  

Слід відзначити, що поняття «освітнє середовище» корелює з поняттями 

«освітній простір» і «освітня система». Незважаючи на схожість, ці поняття не 

є тотожними. 

Освітнім простором є комплекс умов, чинників, які пов’язані між собою й 

забезпечують вплив на освіту людини. Освітній простір може існувати як певна 

абстрактна система незалежно від того, хто навчається. Поняття «освітнє 

середовище» показує взаємозв’язок умов, що забезпечують формування 

людини. У цьому випадку передбачаються присутність того, хто навчається в 

освітньому середовищі, взаємовплив, взаємодія оточення із ним. Щодо 

освітньої системи, то це основна організаційна одиниця освітнього процесу, що 

відтворює деякий цілісний фрагмент культурної реальності і забезпечує 

розвиток свідомості учня на основі його інтеграції з безліччю 

різноорганізованих культурно значущих навчальних текстів [49; 64; 152].  

Освітнє середовище – частина соціокультурного простору, зона взаємодії 

освітніх систем, їх елементів, освітнього матеріалу й учасників освітніх 

процесів; воно, як і освітня система, є складним, оскільки має декілька рівнів – 

від державного, регіонального до основного свого першоелементу – освітнього 

середовища конкретного закладу освіти і класу [128; 152]. 

Розглядаючи види освітніх середовищ, слід відмітити, що в сучасній 

науковій літературі не існує їх єдиної класифікації. Зокрема, дослідники 

виокремлюють такі його види, як:  

1. Продуктивне середовище пізнання – особливе середовище взаємодії 

інформаційного, пізнавального, психологічного, педагогічного середовищ, що 

створюють комфортні умови для продуктивної діяльності [75]. 

2. Інтегроване освітнє середовище – середовище спільного навчання 

учнів, які мають особливі освітні потреби, з іншими учнями [253, с. 10–11]. 
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3. Класне середовище – екологічна система, суб’єкти якої (учителі та 

учні) взаємодіють всередині свого середовища (класу) [302]. Властивостями 

такої системи є: багатовимірність (необхідність планування й організації 

багатьох процесів і речей), одночасність (необхідність контролювати й 

реагувати на все, що відбувається в класі), невідкладність (необхідність 

швидкої реакції вчителя на дії в класі), непередбачуваність (можливість 

несподіваного розвитку подій у класі), публічність (події в класі засвідчуються 

великою кількістю учнів), історія (формування історії стосунків учнів у 

колективі) [16; 302]. 

4. Виховне середовище – соціально-педагогічний конструкт, в якому на 

основі цілепокладання, принципів та соціально-педагогічних умов інтегровані 

виховні можливості різних соціальних інституцій для здійснення узгодженого 

виховного впливу на дитину відповідно до потреб її розвитку та потреб самого 

середовища. До структурних елементів цілісного виховного середовища 

належать безпосередні мікросередовища особистісного ставлення дитини і 

соціально-виховні інституції, виховні потенції яких можна узгодити, 

акумулювати й спрямувати на неї. Для того, щоб середовище перетворилося на 

ефективний виховний простір, необхідне розв’язання таких завдань: створення 

сприятливого простору для росту й розвитку дітей (будівництво спортивних 

майданчиків, озеленення території тощо); забезпечення інформаційного захисту 

від впливу засобів масової інформації; підтримка сімей; розширення 

репертуару закладів культури й мистецтва; безпосередня творча діяльність, 

прищеплення любові до неї [8; 156]. 

5. Соціально-виховне середовище ґрунтується на: єдності дій школи, 

сім’ї, позашкільних, державних і громадських закладів, інформаційно-

культурного середовища; сукупності матеріальних вимог відповідно до 

педагогічних, ергономічних, санітарно-гігієнічних вимог до освітнього 

процесу; сукупності духовно-матеріальних умов функціонування закладу 

освіти, що забезпечують саморозвиток вільної й активної особистості, 

реалізацію творчого потенціалу дитини. Воно є функціональним й просторовим 
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об’єднанням суб’єктів освіти, між якими налагоджуються тісні різнопланові 

групові контакти, і може розглядатися як модель соціокультурного простору, в 

якому формується особистість [169, с. 10]. 

6. Соціально-освітнє середовище – складне багатоаспектне утворення, що 

охоплює сукупність зовнішніх умов, в яких відбувається повсякденна 

життєдіяльність учнівської молоді, забезпечуючи її активне включення в усю 

різноманітність соціальних, освітніх та культурних взаємозв’язків і 

взаємовідносин. Воно поєднує в собі: комплекс реально доступних освітніх 

послуг; сукупність соціальних, економічних, культурних та інших обставин, в 

яких здійснюється освітня діяльність [1, с. 186]. 

7. Соціокультурне середовище (зокрема, закладу освіти) – простір, 

здатний змінюватися під впливом суб’єктів, що культивують і підтримують при 

цьому визначені цінності, відносини, традиції, норми, правила, символи в 

різних сферах і формах життєдіяльності колективу закладу освіти. 

Соціокультурне середовище має безпосередній вплив на особистісно 

орієнтоване виховання учнів, що обумовлено сукупністю діючих соціально-

економічних факторів, які, з одного боку, представлені відносинами, 

цінностями, символами, предметами, речами, а з іншого – містять у собі 

культурні норми життєдіяльності людей, традиції, правила, зразки поведінки, 

що найчастіше реалізуються на рівні спілкування [70, с. 18]. 

8. Освітнє середовище – сукупність освітніх (інтелектуальних, технічних, 

матеріальних) ресурсів, за допомогою яких створюються потрібні умови 

діяльності, навчання та самонавчання). Елементарним освітнім середовищем 

(середовищем першого рівня) можна вважати середовище, що виникає під час 

спілкування в системах «учень-підручник», «учень-учень», «учень-учитель», 

«учень-засіб освіти» тощо. Ці середовища трансформуються в освітні 

середовища другого рівня – клас, група учнів, які ще називаються 

педагогічними системами (педагогічними середовищами – організованими 

згідно з педагогічними цілями системами міжособистісних відносин і ставлень 

до світу [111]), що визначають загальну тактику реалізації завдань освіти. Зі 
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свого боку сукупність педагогічних середовищ утворюють освітнє середовище 

закладу освіти (середовище третього рівня). Заклад освіти діє в системі освіти, 

що формується вже як управлінська система, яка реалізує завдання освітньої 

доктрини (освітнє середовище четвертого рівня). Реалізація зв’язків між 

національними системами освіти здійснюється в рамках світового освітнього 

простору [78; 122]. Освітнє середовище включає інформаційно-освітнє, 

віртуальне й інтерактивне середовища [32, с. 66]. 

9. Інформаційно-освітнє середовище – складова навчального середовища, 

педагогічна система, сформована на основі різних інформаційно-освітніх 

ресурсів, комп’ютерних засобів, інформаційно-комунікаційних, педагогічних 

технологій, засобів комунікації, які мають на меті формування творчої, 

соціально й інтелектуально розвиненої особистості [244, с. 141]; єдиний 

простір, в якому здійснюється інтеграція всієї інформації за допомогою різних 

її носіїв [32, с. 66]. Це середовище включає такі складові, як: загальна 

інформація (про заклад освіти, освітні послуги тощо); освітньо-методичні 

матеріали (навчальні плани і програми, графік навчального процесу, методичні 

матеріали, електронна бібліотека, навчальні програмні засоби, система оцінки 

знань, система спілкування між учасниками освітнього процесу); 

адміністративна інформація (внутрішня документація закладу освіти) 

[168, с. 22]. Інформаційно-освітнє середовище є ефективним засобом 

підвищення ефективності освітнього процесу (через взаємозв’язок різних видів 

діяльності і різних учасників середовища) за допомогою сукупності засобів 

передачі інформації [243; 244]. 

10. Віртуальне освітнє середовище – складова освітнього середовища, 

спеціально побудована система, структура й компоненти якої забезпечують 

потрібні умови для вияву активності її учасників [246, с. 273]; програмне 

забезпечення для надання освітніх послуг [32, с. 67]. Структура цього 

середовища включає: 1) учасників навчальної взаємодії; 2) соціально-цільовий 

компонент (спільна мета навчальної взаємодії, соціальне оточення, 

загальноприйняті цінності, традиції, правила, норми поведінки); 
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3) інформаційно-змістовий компонент (основні, альтернативні, додаткові 

освітні програми; організаційні та методичні документи у паперовому та 

цифровому форматі; освітньо-методичний контент; цифрові програмні засоби; 

дидактична інформація, розміщена у вільному доступі в мережі; технології 

навчання); 4) психодидактично-діяльнісний компонент (методи, форми, 

способи взаємодії, стиль спілкування, статус суб’єкта, культура спілкування, 

елементи самоуправління, мета й завдання навчання, характер та спрямованість 

взаємодії, стратегії здійснення педагогічного впливу); 5) просторово-

організаційний компонент (часові межі етапів взаємодії, матеріально-технічна 

база); 6) рефлексійно-поведінковий (стратегії самоуправління, шляхи 

активізації суб’єктної активності, синергетичні стратегії) [246, с. 269]. 

11. Інтерактивне освітнє середовище – складова освітнього середовища, 

яка забезпечує підтримку структурованої взаємодії між учнями, а за умов 

дистанційної освіти – між учнями, вчителями, фахівцями різних галузей [32].  

12. Комп’ютерне освітнє середовище – середовище, яке базується на 

застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх 

ресурсів та сервісів інформаційно-комунікаційних мереж, що забезпечують 

взаємодію, спілкування, навчання та підтримку полікультурного розвитку 

індивіда через вивчення іноземних мов, участь у віртуальних освітніх 

спільнотах, міжнародних освітніх проектах для формування в учнів 

інформаційно-комунікаційної та полікультурної компетентностей [32; 92]. 

Актуальним для дослідження є визначення М. Матвієнко щодо щасливого 

освітнього середовища як сукупності освітньо-виховних впливів та умов, що 

поєднує можливості для вільного й комфортного всебічного розвитку та тісного 

взаємозв’язку учасників навчально-виховного процесу (педагога, учнів, 

батьків), а також характеризується їхнім відчуттям глибокого задоволення й 

радості [164, с. 14]. Таке середовище сприяє створенню сприятливих умов для 

розкриття та розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей в закладах 

загальної середньої освіти. 
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Слід зазначити, що виокремлені види освітнього середовища не існують 

ізольовано, вони можуть інтегруватися, поєднуватися одне з одним, створюючи 

специфічне оточення, що посилює їхній вплив на формування особистісних 

якостей того, хто навчається [277, с. 8]. 

Необхідно зауважити, що освітнє середовище є одним із провідних 

засобів розвитку обдарованої особистості, який надає їй можливість знайти 

себе в суспільстві, задовольнити власні запити в навчанні, сприймати освіту як 

індивідуально значущу цінність [277, с. 5]. Так само показниками, що 

характеризують якість освітнього середовища закладу освіти, є: характер 

взаємодії між суб’єктами освітнього процесу; матеріально-технічні умови 

закладу освіти; ефективність освітньо-вихованого процесу; інформаційне та 

інформаційно-комунікативне забезпечення [203, с. 275]. 

Таким чином термін «освітнє середовище» визначається, по-перше, як 

природне або штучно створене середовище закладу освіти, яке має багато 

видів, кожен з яких включає зміст освіти, різні форми, методи та засоби 

навчання, здатні забезпечувати ефективну діяльність як умову формування 

компетентностей обдарованого учня; по-друге, як сукупність 

взаємопов’язаних компонентів, які відображають різні його аспекти 

відповідно до соціальних, психологічних, педагогічних, ергономічних, санітарно-

гігієнічних вимог до освітнього процесу, що створені в просторово-

предметному та соціальному оточенні закладу освіти. Таке розуміння 

освітнього середовища будемо брати за основу під час аналізу предмета 

дослідження. 

Однією з важливих характеристик соціально-психологічних складових 

освітнього середовища для обдарованих дітей в закладах загальної середньої 

освіти є його розвивальний потенціал, адже розвиток особистості відбувається 

завдяки постійній взаємодії характеру, темпераменту й оточуючого середовища 

[47; 297]. Це середовище, на думку Н. Гонтаровської, повинне «задовольнити 

комплекс потреб дитини та сформувати у неї систему соціальних цінностей, яка 

забезпечує їй ефективну успішну адаптацію» [51, с. 451]. 
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Слід визначити, що розвиток особистості взагалі та обдарованої зокрема – 

це динамічний процес внутрішніх і зовнішніх, кількісних та якісних змін (у тілі, 

мисленні, поведінці людини), унаслідок чого формуються якісні новоутворення 

в структурі особистості, її рух від нижчих до вищих рівнів її життєдіяльності. 

До складових компонентів розвитку належать: розвиток емоційної та 

інтелектуальної сфер, самостійності, позитивного ставлення до світу і людей, 

стресостійкості, упевненості в собі й прийняття себе, мотивації 

самовдосконалення тощо. На розвиток особистості впливає низка 

взаємозалежних факторів, а саме: природний психофізіологічний розвиток, 

навчання та виховання як система цілеспрямованих впливів на особистість, 

власна діяльність дитини, впливи навколишнього середовища, його 

полісуб’єктність [51; 89; 279]. 

Із перших днів життя розвиток дитини відбувається в унікальному 

середовищі, до якого входять: макрофактори (планета, держава, суспільство), 

мезафактори (етнокультурні умови, тип поселення), мікрофактори (сім’я, 

заклад освіти, засоби масової інформації, групи ровесників). Кожен із цих 

факторів впливає на розвиток особистості [51; 140; 293]. 

Отже, освітнє середовище на макрорівні та мікрорівні повинно 

забезпечити створення необхідних умов для становлення обдарованої дитини 

як головного учасника різних видів та форм діяльності. Особливого значення ці 

питання набувають для обдарованих підлітків та юнаків у закладах загальної 

середньої освіти як таких, що стануть найближчим часом контингентом 

закладів професійної освіти, де формується еліта нації, яка стане гарантом 

економічного зростання країни. 

Аналіз наукової літератури став основою для визначення трьох типів 

освітнього середовища: виховуючого, навчального та розвивального [12; 154; 

185; 258; 292]. Найбільш актуальним є створення розвивального середовища 

для обдарованих учнів, оскільки сучасні реалії вимагають, щоб загальноосвітні 

заклади освіти надавали кожній дитині особисту територію розвитку відповідно  

за її віком, здібностями, задатками та прагненнями. 
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Методологічною основою такого висновку є ідея Л. Виготського про 

взаємозв’язок процесів навчання і розвитку. Вчений наголошує, що якщо 

процес розвитку збігається з процесом навчання, то створюється сфера 

безпосереднього розвитку, проте вони ніколи не йдуть рівномірно й паралельно 

один з одним [45, с. 224]. Такої ж позиції додержується й В. Давидов, який 

стверджує, що «якщо виховання спільно з навчанням направлено на розвиток 

особистості учня, то освіта має розвивальний характер» [60, с. 392]. 

Таким чином, сьогодні перед освітою стоїть проблема щодо створення 

розвивальних середовищ, які відповідали б цим вимогам. Такий висновок став 

однією з причин зосередження дослідження на цьому типі освітнього 

середовища у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей. 

Незважаючи на широту розуміння поняття «освітнє середовище», 

визначення категорії «освітньо-розвивальне середовище» та її складових не 

отримало належного розкриття та єдиного тлумачення [104; 154; 164]. 

Натомість розв’язання багатьох освітніх завдань здійснюється шляхом 

створення особливого освітньо-розвивального середовища для обдарованих 

дітей в закладах загальної середньої освіти, в яких вони можуть знайти стимули 

й орієнтири до саморозвитку та самонавчання.  

Розвивальне середовище розглядається науковцями (Г. Білозерська, 

В. Давидов, Л. Занков, О. Леонтьєв [19; 59; 81; 142]) у двох аспектах: 

психологічному й педагогічному. У психологічному аспекті розвивальне 

середовище розглядається як впорядкований освітній простір, в якому 

здійснюється розвивальне навчання, результатом чого є формування здатності 

й навички особистості критично сприймати та переробляти інформацію і яке 

забезпечує відкритість та варіативність змісту, форм і методів навчання та 

індивідуально-диференційований підхід до обдарованих учнів. 

У педагогічному аспекті розвивальне середовище є: освітнім простором, 

що забезпечує розкриття потенціалу особистості завдяки оптимальним умовам 

для його розвитку; сукупністю емоційного мікроклімату, особистісного 
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благополуччя учня та особливостей мікрокультури освітньої установи, 

унаслідок активізації яких відбувається розвиток його особистості [19; 255; 285; 

286; 292]. 

Розвивальний потенціал освітнього середовища закладу освіти може 

розкритися через об’єднання, взаємозв’язок та інтеграцію всіх можливостей і 

ресурсів закладу освіти як освітнього середовища, спрямованих на загальний 

розвиток усіх його суб’єктів у різних сферах навчання й життя [47, с. 7]. Для 

закладів загальної середньої освіти реалізація розвивального потенціалу 

освітнього середовища для обдарованих дітей на полісуб’єктній основі є 

найголовнішим завданням. 

Водночас освітнє середовище – це спеціально змодельовані місце та 

умови, що забезпечують різні варіанти вибору оптимальної траєкторії розвитку 

й дорослішання обдарованої особистості [185, с. 132]. 

Метою створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих 

дітей закладу загальної середньої освіти, на думку В. Панова, є: 

- передача учням знань-умінь-навичок у відповідності до їхніх 

уподобань, інтересів та здібностей, тобто формування в них предметних 

компетентностей (традиційна мета навчання); 

- розвиток в учнів спеціальних здібностей, які відповідають певним 

видам культурно-історичних видів людської діяльності (освітньої, професійної, 

математичної, технічної, художньої, спортивної тощо), тобто формування в 

учня ключових компетентностей (традиційна мета спеціального навчання); 

- розвиток в учнів здібностей, які відповідають певному характеру 

діяльності, яка характерна для певного віку (ігрова, освітня, комунікаційна, 

професійна тощо), тобто формування в здобувача освіти здатності до 

саморозвитку та самовдосконалення) [188, с. 15]. 

Згідно предмету дослідження будуть реалізовані усі наведені цільові 

завдання освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей. 



79 

 

При створенні освітньо-розвивального середовища для дітей з ознаками 

обдарованості слід враховувати наступні особливості: 

- обдарованість як прояв творчої природи психіки може бути 

присутньою в психіці певної особистості як в актуальній формі (актуальна), так 

і в формі можливості (потенційна обдарованість); 

- актуалізація творчої природи психіки у вигляді обдарованості можлива 

лише при наявності природних та соціальних умов, що забезпечують прояв її в 

формі природних задатків, нахилів та здібностей; 

- робота з обдарованими дітьми розпочинається від діагностики 

обдарованості, її розвитку до створення умов для прояву обдарованості як 

певної якості психіки особистості [188, с. 14]. 

Таким чином у цілому освітньо-розвивальне середовище – це динамічна 

система психолого-педагогічних впливів і умов, спрямованих на розкриття та 

оптимальний вияв творчої природи психіки дитини, включаючи її здатність до 

довільної саморегуляції своїх станів і дій у відповідності з природними 

інтересами, задатками, потребами, вимогами вікової соціалізації і соціальним 

запитом з урахуванням полісуб’єктної взаємодії його учасників [185; 197; 228]. 

Нині постає важлива проблема визначення принципів створення освітньо-

розвивального середовища для обдарованих дітей в закладі загальної середньої 

освіти. Поглиблений аналіз першоджерел [177; 185; 197; 214; 228] дозволив 

уточнити, що такими принципами виступають принципи: науковості; 

адаптивності; інтегративності навчання й виховання; гуманізму; 

дитиноцентризму; полікультурності; активності учнів у навчанні; стабільності-

динамічності; комунікативності; наступності; змістовної насиченості 

середовища; емоційності; комплексності; відкритості-закритості; 

безперервності процесу розвитку дитини та забезпечення позитивного 

емоційного фону; цілісного розвитку психіки (створення умов для розкриття 

потенціалу різних сфер психіки та здібностей обдарованих учнів); принцип 

чіткості та однаковості вимог і освітніх орієнтирів, що висувають перед 
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обдарованою дитиною учасники освітнього процесу; орієнтації на розвиток 

потенційних і реальних пізнавальних можливостей обдарованих дітей різних 

вікових категорій; психологічної безпеки; створення розвивального 

дискомфорту або зони проблемного розвитку; творчої взаємодії; 

комунікативно-орієнтованої діяльності; формування соціально-креативної 

здатності обдарованої особистості до продуктивного розв’язання соціальних 

проблем; взаємодії когнітивних, емоційних і креативних компонентів 

соціальних виявів свідомості особистості як соціально-творчого суб’єкта; 

системного проектування освітнього середовища для обдарованих дітей; 

природовідповідності (застосування розвивальних освітніх технологій, які 

відповідають закономірностям і природним особливостям розвитку і 

саморозвитку обдарованих учнів); психологічного відбору (цілеспрямований 

психолого-педагогічний вплив на дітей різного віку з урахуванням їхніх 

індивідуальних особливостей); включення в систему соціальних відносин 

(активна взаємодія й співпраця обдарованих дітей із соціумом); 

транспарентності; насиченості різними формами пізнавальної діяльності та 

культурно значущими об’єктами (спілкування повинно мати соціально 

прийнятний зміст і передбачати контакт з різними носіями інформації) та інші. 

При створенні освітньо-розвивального середовища в закладах загальної 

середньої освіти слід спиратись на: 

- принцип організації комплексного й гетерогенного освітнього 

середовища, який полягає в тому, щоб забезпечити здобувачів освіти 

різноманітними можливостями розвитку (гетерогенність) за перцептивним, 

когнітивним та практичним «каналами» контактів зі світом (комплексність); 

- принцип ціннісно-мотиваційної орієнтації освітнього середовища, 

який полягає в педагогічній доцільності організації такого середовища, яке 

стимулює дію відповідних психологічних механізмів особистісного розвитку 

здобувачів освіти; 
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- принцип організації індивідуального освітнього середовища, що 

забезпечує можливості розвитку всіх здобувачів освіти з урахуванням їхніх 

вікових, статевих, етнічних, професійних та інших специфічних індивідуальних 

особливостей;  

- принцип конструювання та використання методів розвитку системи 

уявлень, який передбачає розвиток системи уявлень особистості про світ як на 

основі наукової інформації, так і на основі творів мистецтва, художньої 

літератури, різних філософських і релігійних вчень тощо. Система уявлень про 

світ будується не лише на основі експериментальної діяльності та її логічного 

осмислення, а й спирається на образи, що виникають унаслідок її емоційно-

естетичного освоєння; 

- принцип розвитку партнерської взаємодії регулює конструювання та 

використання методів розвитку системи відносин. Цей принцип передбачає 

педагогічне стимулювання: механізмів суб’єктифікації партнерів зі взаємодії; 

психологічних механізмів, які дозволяють «відкритися» іншим, що сприяє 

формуванню «суб’єктної установки» по відношенню до інших та кардинально 

змінює суб’єктивне ставлення до них, а також сам характер взаємодії; 

- принцип конструювання й використання методів розвитку системи 

стратегій та індивідуальних технологій діяльності, який передбачає 

педагогічне стимулювання особистісної стратегії поведінки, орієнтованої на 

допомогу іншим, а також опанування відповідних предметних і соціальних 

технологій такої допомоги [13, с. 48]. 

Слід зазначити, що для організації ефективного процесу навчання в 

освітньо-розвивальному середовищі для обдарованих дітей закладу освіти слід 

визначитись і з принципами навчання. На сьогодні не існує загальновизнаної 

номенклатури цих принципів для обдарованих дітей, тож ми адаптували 

принципи, визначені у дослідженні В. Лозової [141, с. 104–105], до проблеми 

дослідження. Серед них визначено такі: 
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1. Наукова і обґрунтована складність завдань для обдарованих учнів з 

урахуванням їхнього віку та індивідуальних здібностей. 

2. Доступність й інтенсивність навчання з урахуванням віку 

обдарованих дітей та їхніх індивідуальних здібностей. 

3. Наочність у навчанні, яка сприяє формуванню творчого мислення 

обдарованих дітей. 

4. Зв’язок теорії з практикою та навчання з життям для посилення 

мотиваційних процесів. 

5. Систематичне навчання, яке сприяє адекватному сприйняттю 

навчальної інформації обдарованих учнів у процесі інтеграції. 

6. Систематичні та впорядковані знання для інтеграції освітнього 

процесу. 

7. Свідомість і активність здобувачів освіти в навчанні через педагогічну 

підтримку вчителя. 

8. Індивідуальний підхід до здобувачів освіти в умовах освітнього 

співробітництва в поєднанні з індивідуальним підходом і груповим навчанням 

обдарованих дітей. 

9. Незалежність і активність здобувачів освіти в навчанні; перехід від 

навчання до самоосвіти. 

10. Виховання в процесі навчання обдарованих дітей. 

11. Позитивний емоційний фон, який впливає на організацію освітнього 

процесу обдарованих учнів. 

12. Повага до особистості дитини в поєднанні з вимогливістю до неї. 

13. Ефективність знань. 

14. Цілеспрямованість освітнього процесу, зв’язок між метою і 

результатами навчання обдарованих дітей. 

15. Організація освітнього процесу на найвищому рівні складності; 

швидке навчання; поєднання теоретичних знань з набутими навичками, що 

сприяє формуванню ключових компетентностей обдарованих учнів. 
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Із урахуванням місії існування освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей закладу загальної середньої освіти на основі тенденцій 

розвитку сучасної освіти [139; 154; 183; 184; 189; 202; 210], визначені й 

принципи освітньої діяльності, які є цінними й до умов створюваного освітньо-

розвивального середовища: 

- інтеграція освітнього процесу та дослідницької діяльності обдарованих 

учнів; 

- забезпечення якості освіти відповідно до освітніх стандартів; 

- гуманізм, демократія, незалежність від впливу політичних партій, 

громадських і релігійних організацій; 

- наступність та неперервність; 

- побудова освітніх програм та індивідуальних освітніх маршрутів для 

обдарованих учнів на основі компетентнісного підходу; 

- широке впровадження інноваційних освітніх технологій; 

- електронна підтримка освітньої діяльності; 

- забезпечення сприятливих умов для самостійної роботи та творчого 

розвитку учнів; 

- інтеграція освітньої і наукової діяльності загальноосвітніх установ, 

наукових установ та підприємств, зокрема, шляхом створення освітніх, 

науково-виробничих комплексів і філій відділень; 

- забезпечення зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу, 

прозорість і відкритість доступу до середньої освіти, оцінка результатів 

навчання і атестація здобувачів освіти, зокрема, шляхом запровадження 

моніторингу якості освіти. 

Беручи ці принципи за основу й у проведеному дослідженні, особливу 

увагу звернемо на принцип побудови освітніх програм та індивідуальних 

освітніх маршрутів, оскільки він найбільшою мірою сприяє розвитку 

обдарувань учнів. 
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Підкреслимо, що створення освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих учнів повинне ґрунтуватись й на принципах та ідеях етичної 

педагогіки [29; 67; 250]. Зокрема, характер та унікальність особистості, 

мотиваційний успіх, культурна відповідальність та емоційне насичення, 

екологія і емпатія відносин тощо повинні сприяти формуванню високого рівня 

мотивації та культури спілкування всіх учасників освітнього процесу. При 

цьому важливо враховувати особливості формування в особистості 

мотиваційних процесів [59; 121; 162; 163]. 

Важливим для нас є те, що реалізація визначеної системи принципів не 

можлива без спеціально створеного освітньо-розвивального середовища, яке 

сприятиме формуванню ключових компетентностей обдарованих учнів, 

їхньому саморозвитку та самовдосконаленню. Виходячи з концепції 

розвивального навчання [285; 286; 287], слід зазначити, що в процесі цієї 

активної діяльності учні повинні вміти тестувати і оцінювати себе, тобто 

проводити самоконтроль і самооцінку. 

Наведена система принципів враховувалась при виборі принципів й у 

процесі моделювання освітньо-розвивального середовища спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Водночас освітньо-розвивальне середовище виконує низку функцій, а 

саме: розвивальну, навчальну, виховну, соціокультурну, інформаційну, 

емоційно-регулювальну, стимулюючу, адаптивну, інтеграційну, компенсаційну, 

комунікаційну та координаційну [197, с. 15]. 

Встановлено, що розвивальний ефект освітнього середовища закладу 

освіти забезпечується наявністю комплексу можливостей для розвитку та 

саморозвитку обдарованих учнів та містить такі структурні компоненти: 

- соціально-комунікативний (тип культури, соціальні норми взаємодії, 

міжособистісні стосунки педагогів, учнів та батьків);  
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- психолого-дидактичний (забезпечення змісту освітнього процесу, що 

засвоюється через організацію навчання, різні види діяльності, відповідність 

методів навчання розвитку учнів);  

- просторово-предметний (приміщення для навчання, відповідне 

обладнання, створення простору, що стимулює розвиток учня);  

- пізнавально-мотиваційний (формування позитивного ставлення дітей 

до навчально-пізнавальної діяльності; наполегливість та самостійність у 

досягненні значущих цілей; синтез пізнавальних процесів, розвиненого 

інтелекту, емоцій та волі; реалізація ідей у практичній діяльності; наявність 

мотивів, потреб, інтересу до пізнання) [197, с. 9; 214, с. 18–19]. 

Ці компоненти взято за основу й у нашому дослідженні. 

Отже ґрунтуємося на тому, що освітнє середовище конкретизується у 

виховуючому, навчальному та розвивальному типах, створення кожного з яких 

потребує чіткого додержання відповідних принципів з тим, щоб обдарований 

учень динамічно проходив усі фази свого розвитку, і тим самим успішно 

переходив із одного якісного стану в інший.  

Більш високим рівнем освітньо-розвивального середовища є креативне 

освітнє середовище – такий стан освітнього середовища (інтелектуального), 

взаємозв’язок компонентів якого дозволяє особистості проходити й такі фази: 

розвиток здібностей до виявлення й постановки проблем; здібність до 

генерування ідей; гнучкість (здібність продукувати різнобічні ідеї); 

оригінальність (здібність відповідати нестандартно); здібність удосконалювати 

об’єкт, додаючи деталі; здібність розв’язувати різні проблеми [44; 79; 281].  

Таке середовище, виходячи з предмета дослідження, представляло для 

нас особливий інтерес і взято за основу під час визначення форм, методів та 

засобів формування ключових компетентностей обдарованих учнів в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Відмітимо, що значною проблемою виступають сьогодні питання 

експертизи освітньо-розвивальних середовищ закладів освіти як такі, що 
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дозволяють швидко визначати їх стан та вносити необхідні корективи [66; 244; 

292; 294]. 

Питання суті освітнього середовища та особливостей його проектування 

для обдарованих учнів докладно висвітлено в таких авторських працях: 

[56; 102]. 

Таким чином, розкрито наукові основи створення освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти, 

визначено його суть та специфіку. 

 

1.3 Створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих 

дітей у закладах загальної середньої освіти як психолого-педагогічна 

проблема 

 

Проблема формування освітньо-розвивального середовища є надзвичайно 

актуальною на сучасному етапі розвитку освіти, оскільки саме воно сприяє 

створенню умов для всебічного розвитку обдарованих учнів, зміцненню їхнього 

здоров’я та гармонійному входженню особистості в соціум.  

Закономірно, що сьогодні акцент у роботі з обдарованими дітьми та 

молоддю зміщується від проблеми діагностики, відбору й навчання до 

проблеми створення освітньо-розвивального середовища для цього 

контингенту в закладах загальної середньої освіти [213, с. 152]. Тож необхідно 

детально проаналізувати його роль для навчання, розвитку та соціалізації 

обдарованих учнів та визначити психолого-педагогічні умови, які істотно 

впливають на процес становлення обдарованої особистості з тим, щоб 

урахувати їх при створенні освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей.  

Відзначимо, що узагальнення різних видів освітніх середовищ надали 

можливість визначити освітньо-розвивальне середовище для обдарованих учнів 

як особливим чином організований динамічний освітньо-виховний простір, що 

складається з сукупності необхідних компонентів, базується на полісуб’єктній 
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взаємодії його учасників та виконує функції стимулювання самостійності, 

активності та творчості обдарованих учнів як основи їхнього особистісного 

саморозвитку. 

Слід з’ясувати особливості психологічних механізмів становлення, 

повного розуміння того, що вирізняє обдаровану дитину з-поміж інших, а 

також установити необхідне забезпечення освітніх потреб і можливостей 

інтелектуально обдарованих старшокласників [229, с. 14], які були в центрі 

дослідження. 

Відзначимо, що створення освітньо-розвивального середовища для цього 

контингенту в закладах загальної середньої освіти викликає всебічний інтерес з 

огляду на низку причин. По-перше, період ранньої юності є особливо 

відповідальним перехідним періодом перед початком самостійного дорослого 

життя, періодом формування психологічної готовності до особистісного та 

професійного самовизначення, коли ще є час виправити помилки, які могли 

бути допущені на попередніх стадіях онтогенезу, і забезпечити сприятливі 

умови для повного розкриття власних здібностей, реалізації інтелектуального і 

творчого потенціалу. По-друге, зміна традиційної концепції обдарованості в 

сучасних психологічних дослідженнях у зв’язку з усвідомленням динамічної 

природи цього явища сприяла перегляду багатьох постулатів як в розумінні 

психологічних чинників становлення обдарованої особистості, так і в 

принципах організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю [150, с. 101]. 

Слід зазначити, що пріоритетним завданням під час організації освітнього 

процесу для обдарованих учнів є досягнення оптимального співвідношення між 

умовами відповідного освітньо-розвивального середовища та їхніми потребами 

й можливостями. Оскільки такі учні, як правило, мають високий рівень 

саморозвитку з раннього віку, їм необхідно створити індивідуальне освітньо-

розвивальне середовище для освітньої діяльності [228, с. 12]. У ньому 

надзвичайно важливо підтримувати позитивне емоційне ставлення до навчання, 

оскільки здібності розвиваються краще в тих видах діяльності, які становлять 

інтерес і приносять задоволення обдарованій особистості. Важливою умовою 
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розвитку обдарованості є формування в учня здатності бути суб’єктом 

саморозвитку, тобто свідомо регулювати свої пізнавальні дії, емоційні стани й 

поведінку в цілому [35, с. 217]. 

Таким чином, освітньо-розвивальне середовище в цілому має надавати 

обдарованому учневі можливості проявляти себе, а також створювати умови 

для розвитку як основи формування творчої особистості. При цьому 

передбачається забезпечення таких середовищних умов і чинників, які надають 

можливість реалізувати її потенціал, актуалізувати зону найближчого й перехід 

у зону проблемного розвитку [89, с. 312]. 

З огляду на те, що освітньо-розвивальне середовище є об’єктом 

цілеспрямованих змін, існує проблема в його структуруванні та створенні 

відповідних механізмів для навчання обдарованих учнів. Досвід вирішення цієї 

проблеми в зарубіжних країнах має велике значення для створення освітньо-

розвивального середовища для обдарованих дітей і у вітчизняних закладах 

загальної середньої освіти. [149, с. 128]. Проаналізуємо його. 

Так, Г. Девіс [301, с. 1037] наголошує, що проблема створення освітньо-

розвивального середовища для обдарованих дітей у закладах освіти в 

зарубіжних країнах розглядається з точки зору таких перспектив: 

- навчання обдарованих учнів, як дітей з особливими освітніми 

потребами, шляхом вирішення проблеми нереалізованого інтелектуального 

потенціалу; 

- створення індивідуальних освітніх маршрутів для обдарованих учнів, 

аби вони могли реалізувати себе як особистості; 

- розроблення методик для визначення рівня розвитку обдарованих 

учнів; 

- стимулювання і мотивація взаємодії обдарованих дітей з 

однокласниками; 

- створення умов для освітньої діяльності; 
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- організація роботи щодо формування компетентностей сучасного 

вчителя; 

- взаємодія обдарованих учнів з учителями та батьками; 

- визначення обдарованості (інтелектуальна, академічна, художня тощо); 

- поєднання розвивального навчання з традиційним; 

- створення сприятливого середовища для реалізації потенціалу 

обдарованих дітей; 

- адаптація та консультування обдарованих дітей [30, с. 54]. 

Н. Лавриченко у свою чергу, аналізуючи реформу шкільної системи 

освіти за кордоном, стверджує, що модернізація середньої освіти проходить там 

під гаслом «школа не може бути неуспішною» [138, с. 17]. Цей підхід 

відбивається й на організації такого важливого в дослідженні об’єкта, як 

освітньо-розвивальне середовище. 

Є думка, що проблема розвивальної спрямованості освітнього 

середовища та його особистісного домінування повинна вирішуватись шляхом 

реалізації варіативності змісту освіти [266, с. 150]. Так, в Угорщині 

обдарованим учням надається можливість вибору не лише теоретичних, а й 

прикладних (мистецтво, дизайн, фотографія тощо) спецкурсів. У Польщі в 

процесі організації освітнього процесу велика увага приділяється релігії (релігії 

католиків) [138, с. 14].  

У закладах загальної середньої освіти Словаччини для обдарованих дітей 

введено предмет «Комплексна практична діяльність», який реалізується за 

такими напрямами: пошукове дослідження, соціальна практика, громадські 

роботи тощо. Увага приділяється вивченню історії, літератури і мистецтва для 

підвищення рівня національної обізнаності учнів [138, с. 16]. 

У США, Великобританії, Казахстані, Норвегії та інших країнах украй 

важливим є створення варіативного середовища навчання і розвитку 

обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти за допомогою 

впровадження технологій дистанційного навчання. Це дозволяє за бажанням 
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учнів розширити вибір предметів спрямованих на майбутню професію; 

варіювати рівень складності освітньої інформації, обсяг щотижневого 

навантаження для кожного з учнів відповідно до інтелектуальних і фізичних 

здібностей, вікової категорії, а також обрати учителя, викладацький стиль якого 

є найбільш прийнятним для того, хто навчається [270, с. 439]. 

Провідною тенденцією в Азербайджані є також створення системи 

електронної освіти та розвитку комунікаційної та інформаційної 

інфраструктури в загальноосвітніх установах для обдарованих дітей. 

Забезпеченню варіативності освітньо-розвивального середовища в таких 

закладах сприяє активне розроблення і впровадження авторських моделей, 

інноваційних технологій, методів і засобів навчання [138, с. 18]. 

Відзначимо, що у США поширено підхід, що базується на виявленні 

провідного виду освіти на основі недавніх досліджень можливостей людського 

мозку; використанні інноваційних методів навчання та методів, які засновані на 

інтересах обдарованих учнів; формуванні в них критичного і творчого 

мислення. Прикладом є спеціально створені установи загальної середньої 

освіти, які працюють на основі особистісно-орієнтованих та індивідуально-

творчих підходів [270, с. 440]. 

Таким чином, пошук нових форм та засобів освіти у школах розглянутих 

країн спрямований на забезпечення індивідуалізації та багатоваріантності 

освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у закладах загальної 

середньої освіти. Цей висновок є цінним і для нашого дослідження. 

Заслуговує на увагу спосіб оптимізації роботи в групах з різною кількістю 

обдарованих учнів у школах Норвегії. Так, у школі Вардсена є дві класні 

кімнати, розділені розсувною перегородкою. Частина класної кімнати розділена 

стійками і шафами (з підручниками, наочними посібниками й дидактичними 

матеріалами, які учні можуть взяти самостійно, обираючи з кількох варіантів за 

власним розсудом). Учні розміщуються в окремих затишних куточках зі 

столами і стільцями, де працюють у групі або самостійно. Водночас у них є 

можливість відвідувати так звану «зону вільного розвитку» під час уроку – 
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загальну кімнату з бібліотекою каталогів, відеотекою з монітором й іншими 

дидактичними матеріалами [138, с. 16].  

Слід також зазначити, що в США розташування в класі робочого стола не 

є фіксованим й учень може переміщувати його за бажанням. Становлять інтерес 

й інноваційні шкільні інтер’єри відкритого освітнього простору Данії, де всі 

учні навчаються у великій кімнаті зі створеними умовами для їхнього розвитку 

та навчання [138, с. 18].  

Під час розроблення моделі школи «Крамим» в Ізраїлі акцент зроблено на 

її технічному оснащенні й гнучкій організаційній структурі, оптимальній для 

ефективного використання простору, часу й організації взаємодії учнів і 

технологій навчання. Це середовище забезпечує нелінійне уявлення контенту, 

дистанційне навчання, роботу в різних групах. Така організація, як зазначає 

А. Цимбалару, запобігає сегрегації – створенню класів «корекції», «здоров’я», 

«вирівнювання», а також відкриває можливості для врахування 

функціонального стану обдарованої дитини, її працездатності, втоми, 

необхідність зміни пози і зняття стресу [270, с. 438]. 

Отже, особистісна спрямованість освітнього процесу обдарованих дітей 

за кордоном активізує діяльність, спрямовану на модернізацію архітектури 

шкільних приміщень, програм; реалізацію нових предметів; розширення вибору 

профілів навчання; створення системи електронної освіти та розвитку 

комунікаційної й інформаційної інфраструктур у загальноосвітніх установах 

тощо. Це сприяє варіативності освітньо-розвивального середовища для 

обдарованого контингенту в закладах загальної середньої освіти.  

Таким чином, узагальнення результатів вивчення зарубіжного досвіду 

показало існування різних підходів до створення освітньо-розвивальних 

середовищ у закладах загальної середньої освіти [138; 266; 270; 298; 299]. 

Однак ці заходи не дозволяють в повній мірі досягти очікуваних 

результатів. Зокрема, на здоров’я обдарованих учнів негативно впливає 

перевантаження. Тому в останні роки все більше уваги приділяється створенню 

для них здоров’язбережувального освітнього середовища. Це дозволяє виділити 
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окрему тенденцію в галузі освіти та розвитку обдарованих дітей в напрямі 

збереження здоров’я. Наприклад, в Чеській Республіці діють спеціалізовані 

навчальні заклади, де обдаровані діти вчаться й отримують відповідну медичну 

допомогу. У Білорусі функціонують санаторні школи. У Швеції значна увага 

приділяється екологізації шкільного освітнього середовища [300; 303]. Цей 

досвід був особливо цікавим для нас, оскільки здоров’я учасників освітнього 

процесу вважаємо головною цінністю. 

Велике значення в освітніх середовищах за кордоном має психологічний 

комфорт обдарованих учнів. Так, для вирівнювання їхніх освітніх позицій у 

Фінляндії освітню діяльність спрямовано на виховання освітнього оптимізму 

(«кожен може зробити це») і створення можливостей для власного темпу 

вивчення освітньої інформації [138, с.  16].  

Вирівнювання освітніх установок учнів забезпечується також створенням 

у багатьох країнах світу можливостей для широкого вибору мови навчання. 

Наприклад, у Казахстані учень може вибрати одну із семи мов. Вирішення цієї 

проблеми на Тайвані полегшується шляхом скорочення кількості обдарованих 

дітей в класах, розширенням діапазону додаткових шкільних програм, широким 

вибором шкільних підручників, посібників і програм відповідно до їхнього 

хисту [301, с. 1040].  

Отже, у зарубіжних країнах створюються такі освітньо-розвивальні 

середовища, які сприяють тому, щоб обдаровані учні мали можливість 

самостійно обирати рівень складності навчального матеріалу, форми й методи 

освіти, підручники та посібники, мову навчання тощо. Ефективність створення 

такого середовища забезпечується переважно його індивідуалізацією та 

багатоваріантністю, нерозривна єдність яких є однією з умов розвитку 

обдарованої дитини в освітньому просторі. 

Слід зазначити, що в ряді країн Європи, а саме: Австрії, Ірландії, Італії, 

Угорщині та інших постає проблема формування предметних та ключових 

компетентностей обдарованих учнів. При цьому вектор модернізації освіти, 

який концентрується на них, обирають не лише країни Європи. Наприклад, у 
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Китаї, виходячи з нових цільових орієнтирів, акценти в освіті змістили з 

«потреб економіки й служіння суспільству» на розвиток обдарованої 

особистості учня. На цій підставі внесені зміни до освітніх програм, основою 

яких стало поєднання вимог до освіти обдарованих дітей з їхніми 

індивідуальними особливостями, які сприяють саморозвитку здобувача освіти 

[138, с. 18]. У Сінгапурі створюється таке освітньо-розвивальне середовище, де 

розподіл обдарованих дітей відбувається не за віком, а за розвинутими 

здібностями [299, с. 150].  

Відзначимо, що проблема організації освіти обдарованих дітей за 

кордоном найчастіше спрямована на допомогу в становленні їх як унікальних 

особистостей [305; 306; 307]. При цьому найважливішим, на нашу думку, є те, 

що такий учень має право вибору; до нього прислухаються; забезпечуються 

умови для його розвитку та набуття відповідних знань, умінь і навичок; 

проєктуються освітні стежки залежно від його здібностей та нахилів 

(індивідуальні освітні траєкторії); обираються ті форми роботи з ним, які є 

найбільш ефективними (колективна, групова, індивідуальна). Як позитивне слід 

зазначити й те, що в зарубіжних країнах проблема створення освітнього 

середовища вирішується комплексно. При цьому на перше місце висувається 

цілісність освітнього процесу. Ці напрями значною мірою збігаються з нашим 

баченням суті створення освітньо-розвивального середовища і беруться в 

основу його моделювання в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей. 

Визначимо найбільш поширені моделі загальноосвітніх установ для 

обдарованих дітей у країнах, які історично поділяють освітні традиції з 

Україною. Наприклад, у країнах близького зарубіжжя в закладах загальної 

середньої освіти широко використовуються авторські моделі для обдарованих 

дітей, зокрема особистісно орієнтовані, природовідповідні, творчі, 

організаційні, інтенсивного навчання і ремісництва. Створенню цих моделей 

сприяє реалізація таких принципів організації освітньо-розвивального 

середовища, як повага між учнями, справедливість, відповідальність, висока 
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якість освіти, відкритість і чутливість (швидке реагування на запити), співпраця 

педагогів із батьками і суспільством.  

Із метою максимального врахування індивідуальних особливостей 

обдарованих учнів постає проблема щодо впровадження ефективних 

організаційних моделей створення освітньо-розвивального середовища в 

закладах загальної середньої освіти. Проведений аналіз організації освітнього 

процесу у провідних країнах [298; 299; 300; 303; 305–307] дає підстави 

виокремити такі основні моделі створення освітньо-розвивального середовища 

для обдарованих дітей: 

- селективна (відбір і розподіл обдарованих дітей на класи за рівнем 

розвитку інтелектуальних здібностей);  

- диференціальна (диференціація за здібностями й розподіл за рівнями 

розвитку обдарованих учнів);  

- змішані здібності (соціальна взаємодія обдарованих дітей з різними 

рівнями розвитку здібностей);  

- інтегративна (матрична, де обдаровані учні можуть обрати один із 

трьох блоків: розвиток емоційної сфери, інтелекту або моральної сфери); 

- інноваційна (особистісно зорієнтована). 

Диференціація обдарованих дітей за рівнем освіти заборонена в школах 

Фінляндії та Швеції. Через це там немає так званих престижних шкіл, 

спеціалізованих або профільних класів, курсів інтенсивної підготовки і, 

відповідно, відбору обдарованих дітей. У цих країнах обрали шлях уникнення 

диференціації та генетичного детермінізму, тому низький рівень освітніх 

досягнень не вважається проблемою для обдарованого учня. Натомість тут 

створено таке середовище, яке забезпечує ефективність та дієвість освітнього 

процесу на основі радикальної інтеграції та рівності шляхом введення 

різноманітного педагогічного репертуару вчителів. Можливо, це пояснює 

«стрибок» у якості шкільної освіти Фінляндії [301, с. 1041].  
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Відповідно до потреб забезпечення педагогічного репертуару, 

орієнтованого на вчителя, за кордоном посилюється увага до системи 

професійної перепідготовки вчителів. Наприклад, у Південній Кореї ця 

проблема вирішується шляхом модернізації системи обміну досвідом та 

самоосвіти, заохоченням і стимулюванням професійного розвитку й творчості 

педагога. Це дозволило за останні 10–15 років домогтися значних результатів 

без значних бюджетних надходжень в освітню галузь. Підвищується 

соціальний статус вчителів Китаю, значна увага приділяється їхньому 

подальшому професійному зростанню, зокрема завдяки широкому 

міжнародному співробітництву [303, с. 35]. Питання формування професійної 

компетентності вчителя висвітлено в авторській праці [57]. 

Слід зазначити, що проведений аналіз проблеми створення середовищних 

умов для обдарованих учнів у закладах загальної середньої освіти не вичерпує 

всіх аспектів проблеми, але дозволяє виявити та врахувати тенденції 

позитивного зарубіжного досвіду для моделювання освітньо-розвивального 

середовища у нашому дослідженні. Серед них:  

- особистісне домінування;  

- багатокомпонентна мінливість шкільного середовища, його 

спрямованість на розвиток і здоров’я учня;  

- інтеграція освітнього контенту з метою підвищення єдності й 

узгодженості освітнього процесу;  

- встановлення міжпредметних зв’язків і формування цілісного уявлення 

про світ; синтез освітніх і виховних функцій школи;  

- прозорість зв’язків шкільної освіти, яка розширює спектр 

міжособистісної взаємодії обдарованих учнів і допомагає вирішувати проблеми 

наступності;  

- диференціація та індивідуалізація в розв’язанні суперечностей у 

процесі вирівнювання їхніх освітніх позицій. 
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Важливим для дослідження є розгляд різних моделей освітніх середовищ. 

Так, В. Ясвін [292] пропонує еколого-особистісну модель шкільного 

середовища; Л. Виготський, В. Рубцов [45; 222] – комунікативно-орієнтовану; 

В. Слободчиков [239] – антрополого-психологічну; В. Давидов, В. Лебедєва, 

В. Орлов – психодидактичну [60; 139]; В. Панов [189] – екопсихологічну. 

Проаналізуємо їх з позиції подальшого використання в дослідженні. 

Найбільш поширеною є еколого-особистісна модель освітнього 

середовища В. Ясвіна, яка спирається на екологічний підхід Дж. Гібсона 

[48, с. 47] і заснована на розумінні навколишнього середовища як середовища 

існування (сукупність можливостей у всьому світі, що забезпечують або 

перешкоджають задоволенню життєвих потреб особистості або представника 

будь-якого біологічного виду). Виходячи з цього, головна увага у цій моделі 

приділяється «можливостям для розвитку, які знаходяться в соціальному та 

просторово-предметному оточенні» [192, с. 14]. 

Ґрунтуючись на інтерпретації освітнього середовища в науковій 

літературі, В. Ясвін визначає його як «систему впливів і умов формування 

особистості щодо розробленої моделі, а також можливостей її розвитку, які 

знаходяться в соціально-просторово-суб’єктному середовищі» [292, с. 14]. 

Учений, характеризуючи еколого-особистісну модель освітнього 

середовища, бере за основу науково-педагогічні ідеї Я. Коменського, 

Я. Корчака, П. Лесгафта, І. Песталоцці та Ж.-Ж. Руссо [112; 119; 144; 193; 224]. 

Спираючись на типи «освітнього середовища» (за Я. Корчаком «шкільні типи» 

особистості дитини), В. Ясвін запропонував розглядати їх як основні й для 

освітнього середовища, виділяючи при цьому догматичне, кар’єрне, 

безтурботне (спокійне) і творче середовища. Відмінності між цими типами 

полягають у тому, що: 

- «догматичне освітньо-розвивальне середовище» спрямоване на 

розвиток пасивності та залежності дитини (за термінологією Я. Корчака 

«догматичне освітнє середовище»); 
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- «середовище кар’єрної освіти» спрямоване на розвиток не тільки 

активності, але й дитячої залежності (за термінологією Я. Корчака «середовище 

зовнішньої привабливості та кар’єри»); 

- «безтурботне освітнє середовище» забезпечує вільний розвиток, але 

зумовлює й формування пасивності дитини (у Я. Корчака «середовище 

безтурботного споживання»); 

- «творче освітнє середовище» спрямоване на вільний розвиток 

діяльності обдарованої дитини (у Я. Корчака «ідейне освітнє середовище») 

[292, с. 115–116]. 

Розглядаючи цю систему як об’єкт психолого-педагогічного 

конструювання, В. Ясвін наголошує, що ефект розвитку освітнього середовища 

забезпечується наявністю комплексу можливостей для саморозвитку всіх 

учасників освітнього процесу (як учнів, так і педагогів).  

Таким чином, провідна ідея створення освітнього середовища за 

В. Ясвіним передбачає наявність ефекту розвитку, який існує за умови 

здатності середовища надавати комплекс можливостей для саморозвитку всіх 

учасників освітнього процесу. 

Інша модель середовища – комунікативно-орієнтована – запропонована 

В. Рубцовим і заснована на теоретичних принципах соціального середовища та 

комунікативної взаємодії в ньому. Завдяки педагогічній співпраці учасників 

освітнього процесу учні здобувають необхідні знання, моделі поведінки, 

навички освітньої та комунікаційної діяльності тощо. Основна ідея 

комунікативно-орієнтованої моделі середовища полягає в тому, що важливою 

умовою розвитку учня в освітньому процесі загальноосвітнього закладу є його 

активність у спільній діяльності з учасниками освітнього середовища 

[222, с. 114]. На думку В. Рубцова, найбільш ефективним для розвитку 

обдарованості здобувачів освіти є освітнє середовище, яке базується на 

нерозривному зв’язку між цілями і завданнями освіти та технологією навчання, 

а також завданнями вікового зростання учнів. При цьому одна з причин 
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проблем розвитку обдарованих дітей полягає в тому, що виховна робота 

зазвичай починається з рівня впровадження технології навчання, а не зі 

створення освітньо-розвивального середовища, у якому реалізується ця 

технологія. 

В. Слободчиков представляє антрополого-психологічну модель створення 

освітнього середовища. Базовою методологічною основою її проєктування 

виступає принцип розвитку особистості. На думку автора, антрополого-

психологічна модель освітнього середовища передбачає таку спільну діяльність 

учителя й учнів, у процесі якої на основі певних зв’язків і відносин формується 

відповідне освітнє середовище. В. Слободчиков характеризує його за двома 

показниками: ресурсний потенціал (насиченість освітнього середовища) і 

структура (спосіб організації) цього середовища [239, с. 174]. Дослідник 

пропонує способи організації середовища відповідно до принципів 

одноманітності, різноманітності й варіативності [239, с. 178].  

Особливість підходу до розуміння освітнього середовища, 

запропонованого В. Слободчиковим, полягає у тому, що вихідною 

передумовою для запровадження цієї концепції є принцип розвитку 

обдарованої особистості [239, с. 179]. Учений співвідносить концепцію 

освітнього середовища з такими поняттями, як «місце навчання» і «освітній 

простір». Він розглядає створення освітнього ресурсу як нетрадиційного 

педагогічного завдання, яке трансформує наявний культурний зміст цього 

освітнього простору та перетворюється в засіб і зміст освіти [239, с. 182]. 

Таким чином, за В. Слободчиковим, освітнє середовище є динамічним 

утворенням, яке виступає як системний продукт взаємодії освітнього 

середовища, управління освітою, місця навчання і самого обдарованого учня. 

Іншою моделлю освітнього середовища є психодидактичне середовище 

(В. Давидов, В. Лебедєва, В. Орлов) [60; 139], основою якого є принцип 

індивідуалізації. Організація освітнього процесу закладу загальної середньої 

освіти відповідно до цієї моделі передбачає розроблення індивідуальної 

програми розвитку кожного учня з урахуванням його предметного досвіду, 
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особистих якостей, реальних можливостей, пізнавальних потреб і творчих 

здібностей. 

Організація освітнього процесу на основі індивідуальних освітніх планів і 

програм вимагає як варіативності змісту, так і варіативності методів, засобів і 

форм, індивідуальних освітніх планів і програм, які розробляються відповідно 

до рівня розвитку обдарованих учнів. У цьому випадку проєктування їхніх 

індивідуальних освітніх маршрутів ґрунтується на діагностичних даних про 

здоров’я, фізіологічні й психофізіологічні особливості, інтереси, схильності й 

життєві плани тощо. Ці висновки беремо за основу й ми. 

Слід зазначити, що психодидактична модель диференціації та 

індивідуалізації освітнього середовища закладу загальної середньої освіти 

ґрунтується на важливій функції сучасної школи як соціального інституту, що 

забезпечує випуск соціально зрілої особистості [55; 127]. Тенденція до 

систематичного оновлення змісту навчання та адаптації до нього кожного 

обдарованого учня розглядається як важливий і ключовий чинник. Тому 

теоретичне прагнення поліпшити індивідуалізацію освітнього процесу за 

допомогою диференціації веде до особистісно-орієнтованого навчання, де 

побудова освітніх процесів залежить від особистості обдарованого учня, 

значущості його індивідуального суб’єктивного досвіду, формування 

когнітивних здібностей. На відміну від традиційної системи навчання, 

розвивальна освіта визнає за таким учнем пріоритет його індивідуальності, 

значущості як суб’єкта освіти до занурення в освітнє середовище, яке 

спеціально змодельоване закладом освіти [185, с. 119].  

Колектив учених на чолі з В. Пановим обґрунтував необхідність 

розроблення екопсихологічної моделі освітнього середовища, яка містить 

систему психолого-педагогічних умов, здатних забезпечити ефективне 

виявлення інтересів і здібностей особистості кожного обдарованого учня, 

виходячи з його природних особливостей розвитку і вікових можливостей. У 

дослідженні поняття екопсихологічного середовища корисно в аспекті 

інтерпретації освітнього середовища як взаємодії навчання і розвитку дитини, а 
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також взаємодії учасника освітнього процесу (учня) і середовища; як 

співвіднесення процесів навчання і розвитку та умов реалізації цих процесів; як 

предмет психолого-педагогічної експертизи [188, с. 15]. Принципова 

особливість цього підходу полягає в створенні такого освітньо-розвивального 

середовища, яке відображає психологічні цілі та завдання розвитку учня в 

контексті відповідної системи освіти. 

Прикметною рисою впровадження екопсихологічної моделі в освітнє 

середовище є те, що психічний розвиток обдарованої дитини в процесі 

навчання слід розглядати в контексті системи «людина – навколишнє 

середовище» [187, с. 96], оскільки у процесі її взаємодії з навколишнім 

середовищем забезпечується можливість для зняття психологічних бар’єрів, що 

сприяє розкриттю творчого потенціалу дитини [146]. Тому першочерговим 

завданням педагога є його мотивація до подолання стереотипних способів 

сприйняття навчальної інформації, мислення, переживання та поведінки. У 

цілому освітнє середовище має створювати такі умови, за яких обдаровані учні 

матимуть можливість для становлення власної індивідуальності шляхом 

формування якісно нових пізнавальних та особистісних новоутворень у психіці 

[267, с. 9]. Результатом може стати сформованість у них умінь і навичок 

подолання психологічного бар’єра при розв’язанні проблемних ситуацій і 

негативного ставлення до них, яке може мати місце [49]. Отже, особливість 

екопсихологічної моделі полягає в створенні умов для взаємодії в системі 

«учень – освітнє середовище», яка спрямована на актуалізацію природного 

потенціалу творчих можливостей обдарованого учня до саморозвитку. 

На наш погляд, важливо побудувати модель міждисциплінарного 

творчого навчання обдарованих особистостей в умовах закладу освіти, в основі 

якої лежатиме реалізація ідеї цілісного освітнього процесу. Його суть полягає в 

тому, що «хороша освіта стосується особистості в цілому і всього 

особистісного розвитку» [259, с. 47]. Допомогти обдарованому учневі в процесі 

його розвитку та пошукові власного шляху – основне завдання сучасної освіти. 
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Проведений аналіз дозволив визнати еколого-особистісну модель 

освітнього середовища В. Ясвіна як таку, що найбільше відповідає предмету 

проведеного дослідження. Під освітньо-розвивальним середовищем 

розумітимемо таке утворення, яке сприятиме саморозвитку та 

самовдосконаленню всіх учасників освітнього процесу [292, с. 14]. Відповідно 

до цієї моделі освітнє середовище може розглядатися як розвивальне, оскільки 

воно сприяє саморозвитку, самовдосконаленню й освоєнню соціальних і 

внутрішніх цінностей здобувача освіти та забезпечує формування в нього 

ключових компетентностей. Компонентами такого середовища є ціннісний, 

соціальний та технологічний, які сприяють забезпеченню розвивальних 

можливостей освітнього середовища. Значною мірою й ми орієнтувались на 

такий підхід при моделюванні освітньо-розвивального середовища. 

Подальший аналіз дозволив переконатися, що еколого-особистісна 

модель повною мірою відповідає системі розвивальної освіти для дітей 

шкільного віку з ознаками загальної обдарованості, яку запропонувала 

Н. Шумакова. Ця система передбачає «створення навчально-розвивальної 

технології навчання, яка дозволила б вирішувати завдання творчого розвитку 

особистості в єдності з реалізацією загальноосвітніх завдань – оволодіння 

необхідними знаннями, вміннями і навичками» [282, с. 212]. Дослідниця 

пов’язує можливість зближення загальноосвітнього закладу освіти з втіленням 

ідеалу цілісного розвитку особистості. 

Водночас, з огляду на специфіку обдарованих учнів (яскраво виражений 

характер цікавості, потреба в пізнанні, високий рівень розвитку абстрактного і 

творчого мислення, концептуальних знань і мови), автор виділяє ряд 

пріоритетних завдань для повного розкриття та розвитку інтелектуального і 

творчого потенціалу обдарованих дітей [282, с. 214]: 

- розвиток системного мислення та цілісного розуміння; 

- розвиток креативного, критичного й абстрактно-логічного мислення, 

уміння вирішувати проблеми; 
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- розвиток здатності до самостійного навчання й дослідницької роботи, 

навчання науково-дослідних навичок; 

- тренінг зі співпраці: здатність взаємодіяти з іншими здобувачами 

освіти, проводити спільну науково-дослідну роботу, вести діалог і дискусії, 

спілкуватися й враховувати думки інших; 

- розвиток здатності до самоорганізації та самопізнання; 

- формування позитивної «Я-концепції» й розуміння цінності та 

унікальності іншої людини [282, с. 216]. 

Ефективність цих завдань вимагає спеціальної конструкції і змісту, і 

методів, і засобів навчання. На думку Н. Шумакової, досягнення оптимального 

варіанта створення освітньо-розвивальної технології освіти обдарованих дітей 

передбачає «застосування тематичного міждисциплінарного підходу», який 

дозволяє розкрити «загальний принцип побудови змісту освітніх програм», а, 

отже, «дає ключ» до створення освітньої системи виховання обдарованих дітей. 

Методологія навчання в міждисциплінарній програмі «заснована на широкому 

використанні методу відкриття (або дослідження) як основи для творчого 

навчання обдарованих дітей» [282, с. 214]. 

Виходячи з цього, зроблено остаточний висновок щодо обрання в якості 

базової еколого-особистісної моделі як основи створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей. 

Важливо відзначити, що під час розгляду питань засвоєння національної 

культури особистості й використання соціокультурного досвіду в освітньому 

процесі закладу загальної середньої освіти використовують термін оперують 

поняттями «етноосвітній простір», «етноосвітнє середовище» [29; 250]. 

Наприклад, упродовж 1993–2012 рр. у Карпатському регіоні працював 

Науково-методичний центр «Українська етнопедагогіка і етнологія» 

Національної академії педагогічних наук України [29, с. 40], що свідчить про 

актуальність означеної проблематики. Зрештою, стратегії глобалізації певною 
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мірою руйнують регіональні стереотипи, традиційні звичаї людей. Тож мова 

йде про моделювання такого освітньо-розвивального середовища, яке за своєю 

суттю сприяло б формуванню істинного патріота своєї країни, його духовно-

моральних цінностей, гуманізму на основі рідної соціокультури. Таким чином, 

етноосвітній простір повинен реалізовуватись у процесі навчання і виховання 

учнів засобами етнокультури на уроках, у позакласній роботі, у співпраці з 

батьками тощо [241, с. 248]. Отже, такий простір бажано передбачити в 

освітньо-розвивальному середовищі для обдарованих дітей й у спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти. Наведений аспект проблеми подано в 

авторській публікації [101]. 

Як показує аналіз джерел [154; 167; 185; 228], ефективне освітньо-

розвивальне середовище для обдарованих учнів у закладі загальної середньої 

освіти має забезпечувати: організацію спільної діяльності та емоційне 

задоволення її результатами; взаємодопомогу та вимогливість учнів один до 

одного; позитивне ставлення до спільної мети в процесі організації проектної 

діяльності; позитивне ставлення до оцінки результатів спільної діяльності; 

сприятливий психологічний мікроклімат; демократичний стиль управління. 

Наведені орієнтири ураховувались як базові й у проведеному 

дослідженні. 

У ході дослідження нас зацікавили освітні заклади, які давно й плідно 

працюють з обдарованими дітьми. Так, авторська школа С. Бойка працює в 

Харкові в спеціально створеному сприятливому освітньому середовищі на 

основі розвивального навчання. Концепція цієї школи має на меті: постійне 

підвищення професійного рівня вчителів, ознайомлення з новими формами, 

методиками та навчальними посібниками, спрямованими на розвиток 

обдарованих учнів; формування цілісності освітнього процесу шляхом 

цілеспрямованої роботи щодо мотивації кожного працівника [154, с. 102–108]. 

Адміністрація школи приділяє значну увагу методичній роботі в 

колективі, організовує систематичне навчання членів педагогічної команди, 

формує однодумців, які поділяють погляди на виховання обдарованих дітей. 
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Концепція розвивального навчання реалізується через: співпрацю 

педагогічних кадрів, учнів і батьків; використання ефективних методів 

навчання, діалогічне спілкування; реалізацію міських і районних програм 

«Обдарована молодь»; розширення освітнього світогляду; формування 

толерантного ставлення до представників різних національних культур, 

релігійних конфесій; формування усвідомленого ставлення до єдності 

європейської спільноти й гідного місця в ньому України шляхом встановлення 

тісних зв’язків з освітніми установами Англії, Польщі, США, Австралії, 

Естонії, Франції; обмін делегаціями викладачів і учнів; інтеграцію естетичного 

виховання в літературу, англійську мову, образотворче мистецтво, музику 

тощо; цілеспрямовану підготовку вчителів за сучасними освітніми 

технологіями, налагодження їхньої методичної підтримки для використання 

інноваційних технологій навчання, можливості постійного моніторингу новин 

ринку освітніх послуг тощо; максимізацію розвитку ініціативи, талантів, 

творчих здібностей учнів шляхом вільного вибору інтересів тощо [154, с. 86]. 

В авторській школі С. Бойка введено в освітню програму предмети 

культурологічного циклу, що дозволяє моделювати освітній процес як систему, 

що сприяє саморозвитку обдарованих дітей, формуванню їхньої культури та 

інтелекту, орієнтації на інтереси кожного з них. У школі освітньому процесу 

притаманні доброзичливий мікроклімат, екологічність, стійке поєднання 

середовища розвитку з духовними потребами особистості [154, с. 112]. 

Приділяється увага й психологічному та емоційному стану учнів. Із ними 

працюють психологи та соціологи, які проводять тренінги з групової 

згуртованості, зосередження уваги на уроках та якості засвоєння інформації 

[154, с. 82]. 

Значний інтерес для дослідження становить освітня система «школи 

діалогу культур» В. Біблера [17, с. 213], яка передбачає організацію освітнього 

процесу від початкової школи до старших класів середньої школи на таких 

принципах розвивальної освіти: 



105 

 

1. Оволодіння «знаннями – вміннями – навичками», які сприяють 

формуванню ключових компетентностей учнів та розвитку їхніх здібностей. 

2. На зміну «суб’єкт-об’єктній взаємодії» приходить співробітництво між 

учителем та учнем, яке є основою партнерських відносин. 

3. Учень самостійно несе відповідальність за свій розвиток [292, с. 230–

232]. 

Збагаченим освітнім середовищем відрізняється школа М. Гузика, яка 

поєднує такі структурні підрозділи, як заклад загальної середньої освіти, школу 

мистецтв, фізкультурно-спортивну школу та коледж. Завдяки такому 

освітньому середовищу кожен обдарований учень, залежно від нахилів і 

здібностей, має можливість займатися музикою, малюванням, спортом на 

загальнокультурному аматорському рівні або оволодіти ними відповідно до 

програм, розроблених на основі вимог кожного закладу освіти. Водночас, 

відповідно до індивідуальних і вікових характеристик учнів, їхньої здатності 

опановувати швидкими темпами навчальну інформацію про освіту вже на 

початковому етапі шкільної освіти, визначається індивідуальна швидкість 

просування в навчанні [185, с. 125]. 

Отже, авторські школи вирізняє своєрідна організація взаємодії учнів з 

об’єктами освітнього середовища, що враховує психологічний комфорт, 

індивідуальний темп навчання, тип мислення тощо. Досвід цих шкіл дозволив 

з’ясувати важливі характеристики освітньо-розвивального середовища, а саме, 

варіативність, різнорівневість, особистісна орієнтація й відкритість, які 

враховувались при створенні відповідного середовища в спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Таким чином, створення освітньо-розвивальних середовищ для 

обдарованих дітей у закладах освіти є актуальною психолого-педагогічною 

проблемою, яка розв’язується шляхом формування навичок спільної 

пізнавальної діяльності, організації сприятливих умов і комфортних ситуацій 

для саморозвитку та самовдосконалення обдарованої особистості й значною 

мірою визначається готовністю вчителів до роботи з нею. Огляд основних 
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підходів до проблеми створення освітньо-розвиваьного середовища відбиває 

тенденцію відмови від традиційних освітніх парадигм навчання та переходу до 

особистісно орієнтованим освітніх систем і технологій розвивального 

характеру. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі розкрито наукові основи створення освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти, 

визначено його суть та особливості як сучасної психолого-педагогічної 

проблеми. 

Показано, що методологія педагогічної науки в загальній системі 

методологічного знання має кілька рівнів: філософський, загальнонауковий та 

конкретно-науковий. Головним критерієм методології наукового пізнання 

виступає адекватність відповідних підходів певним типам завдань, тому окремо 

взятий методологічний підхід не може забезпечити повноти та всебічності 

дослідницької роботи. Спираючись на це, до загальнонаукового рівня 

дослідження створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих 

дітей у закладах загальної середньої освіти віднесено системний, 

синергетичний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний та 

кластерний підходи. 

З’ясовано, що системний підхід дозволяє розглянути досліджуване 

середовище з позицій цілісності, ієрархічності, структурованості, взаємодії та 

взаємозв’язку його елементів; визначити сукупність термінів і понять 

дослідження; проаналізувати структуру освітньо-розвивального середовища, 

функції його компонентів; установити внутрішні структурно-функціональні 

зв’язки, притаманні науково-методичній системі створення освітньо-

розвивального середовища; визначити стан готовності педагогічної системи 

закладу загальної середньої освіти до сприйняття та реалізації інновацій; 

з’ясувати його особливості як педагогічної системи, що має зв’язки з 
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навколишнім середовищем; обґрунтувати вихідні засади розроблення системних 

технологій реалізації інновацій. 

Синергетичний підхід дозволяє встановити, що процес самоорганізації 

освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у закладах загальної 

середньої освіти відбувається внаслідок взаємодії випадковості та необхідності й 

завжди пов’язаний з переходом від несталості до сталості. 

З’ясовано, що особистісно-діяльнісний підхід характеризується такими 

чинниками, як: ціннісне ставлення, позитивні мотиви суб’єкта в діяльності, 

долучення особистого досвіду в освітній процес. Його застосування дозволяє 

створити сприятливі умови для розкриття обдарувань учня. 

Наголошено, що акмеологічний підхід дає можливість розглянути 

педагогічну діяльність як процес, що має кінцевою метою досягнення в учасників 

середовища найвищих результатів у формуванні компетентностей. 

Визначено, що кластерний підхід дозволяє ефективно реалізувати зв’язок 

закладів загальної середньої освіти з закладами вищої освіти та створити 

необхідні умови для розвитку обдарованої особистості на засадах безперервності 

цього процесу. 

З’ясовано, що поняття «середовище» є складним, багатоаспектним і 

таким, що розглядається різними науками, зокрема філософією, соціологією, 

психологією, педагогікою та іншими. Утім, воно не має однозначного й чіткого 

визначення у світі науки. Показано, що сьогодні освітнє середовище 

розглядається як: продуктивний динамічний виховний простір, у якому 

відбувається розвиток обдарованих особистостей у закладах освіти; сукупність 

різних чинників та обставин, що впливають на освітній процес у цілому та 

формування компетентностей учнів зокрема; сукупність різних умов закладу 

освіти (матеріальних, духовних, емоційно-психологічних тощо), що сприяють 

становленню обдарованих дітей. 

На підставі врахування різних позицій науковців встановлено 

перспективні тенденції для моделювання освітньо-розвивального середовища в 

закладах загальної середньої освіти. Серед них: особистісна домінанта, 
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багатокомпонентність і варіативність шкільних середовищ, їх розвивальна і 

здоров’язбережувальна спрямованість; інтеграція змісту освіти з метою 

посилення єдності та системності освітнього процесу, встановлення 

міждисциплінарних зв’язків і формування цілісної картини світу, синтезу 

виховних і навчальних функцій школи; транспарентність між ланками шкільної 

освіти, яка розширює діапазон міжособистісної взаємодії обдарованих учнів і 

сприяє розв’язанню проблем наступності; диференціація та індивідуалізація під 

час вирівнювання їхніх освітніх позицій . 

На цій підставі встановлено специфіку термінологічного поля 

дослідження. Визначено, що освітньо-розвивальне середовище для обдарованих 

учнів є особливим чином організованим динамічним освітньо-виховним 

простором, що складається з сукупності необхідних компонентів, базується на 

полісуб’єктній взаємодії його учасників та виконує функції стимулювання 

самостійності, активності та творчості обдарованих учнів як основи їхнього 

особистісного саморозвитку. 

З’ясовано, що особистісна спрямованість освітнього процесу обдарованих 

дітей за кордоном активізує діяльність, спрямовану на модернізацію 

архітектури шкільних приміщень, програм; реалізацію нових предметів; 

розширення вибору профілів освіти; створення системи електронної освіти та 

розвитку комунікаційної й інформаційної інфраструктур у загальноосвітніх 

установах тощо.  

Установлено, що створення освітнього середовища в закладах загальної 

освіти можливо за умови реалізації таких моделей, як еколого-особистісна 

(В. Ясвін); комунікативно-орієнтована (Л. Виготський, В. Рубцов); 

антрополого-психологічна (В. Слободчиков); психодидактична (В. Давидов, 

В. Лебедєва, В. Орлов); екопсихологічна (В. Панов) тощо. Проведений аналіз 

дозволив визнати еколого-особистісну модель освітнього середовища В. Ясвіна 

базовою основою дослідження.  
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Проведений аналіз дозволив визначити основні підходи до створення 

освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей. 

Матеріали розділу знайшли відбиття в таких авторських роботах: [56; 57; 

98–103]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ОБДАРОВАНОЇ 

ДИТИНИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 

2.1 Обдарованість особистості як наукова проблема 

 

Вітчизняна освіта, яка формується у руслі світових тенденцій посиленої 

уваги до питань виявлення та розвитку обдарованості особистості, адекватно 

реагує на них. Так, з метою ґрунтовного вивчення психологічних механізмів 

обдарованості в 1993 році створено лабораторію психології обдарованості при 

Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Дослідження велися 

за такими тематичними напрямами, як «Психологічні механізми обдарованості 

в системі факторів креативності особистості» (1993–1998 рр.; М. Холодна, 

Р. Семенова); «Психологічні фактори розвитку обдарованої особистості» 

(1999–2003 рр., Р. Семенова); «Взаємозв’язок когнітивних та особистісних 

чинників у розвитку обдарованості» (2004–2007 рр., Р. Семенова); 

«Методологічні основи психологічної діагностики обдарованості на різних 

етапах онтогенезу» (2008–2011 рр., Р. Семенова); «Освітнє середовище як 

чинник становлення обдарованої особистості» (2012–2014 рр., Р. Семенова); 

«Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості» (2015–2017 рр., 

О. Музика) та іншими. 

Але незважаючи на те, що в сучасній освітній теорії та практиці 

проблематика обдарованих дітей є одним із пріоритетних напрямів [16; 24; 28; 

35; 53; 82; 86; 87; 98; 105; 110; 130; 148; 158; 189; 196; 200; 201; 208], поняття 

«обдарованість» належить до складних, суперечливих наукових категорій, яке 

дослідники розглядають по-різному. Зокрема, триває полеміка як стосовно 

самого визначення обдарованості, так і її генезису, змісту, ролі психологічних 

механізмів саморозвитку особистості, а також чинників, що впливають на її 

розвиток. 
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Як свідчить вивчення психолого-педагогічної літератури [4; 5; 16; 24; 35; 

80; 82; 85; 88; 93; 95; 98; 105; 109; 112; 130; 136; 148; 158; 188; 189; 200; 205], 

усі визначення можна класифікувати за такими напрямами: 

- індивідуальні психологічні ресурси особистості, які закладені 

природою; 

- складна за своєю природою психологічна якість особистості, де 

вирішальною є мотивація;  

- комплексне явище психіки людини, яке включає єдність інтелекту, 

творчості й мотивації.  

Тож А. Петровський слушно наголошував, що термін «обдарованість» 

має багато аспектів у визначенні та трактуванні, може виступати як комплекс 

здібностей, які здатні забезпечити високий рівень результатів у певній 

діяльності; загальні здібності; високий рівень інтелекту; сукупність задатків; 

талановитість [136, с. 271].  

Розмаїття підходів до трактування цього поняття підтверджує й 

О. Антонова, яка розглядає його як системну характеристика психіки людини, 

що зумовлює можливість успіхів у конкретній діяльності й розвивається 

протягом усього життя; продукт спадковості, який визначає інтелектуальний 

потенціал людини й має індивідуальний характер; своєрідна міра прояву 

таланту особистості; здатність до активної, успішної та результативної 

соціальної діяльності; певний рівень досягнень і потенційна можливість нових 

досягнень [6, с. 75–76]. З огляду на це, у подальшому з’ясовувалась суть 

поняття «обдарованість» відповідно до умов дослідження. 

Саме слово «обдарований», утворене від кореня «дар», етимологічно 

вказує на наявність у людини деяких якостей, отриманих «даром», від природи. 

Така людина має певні переваги перед іншими. Природа цих «переваг» 

описувалася в контексті загальної парадигми наукової думки тієї чи іншої 

епохи, а трактування поняття обдарованості істотно змінювалося протягом 

вивчення та дослідження цього феномену. 
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Розглянемо погляди вітчизняних вчених та науковців пострадянського 

простору на аналізоване питання. Найбільш ґрунтовні та змістовні дослідження 

датуються початком ХХ століття. Біля витоків проблеми обдарованості стояв 

вітчизняний психіатр, лікар, психолог І. Сікорський. На основі широкого 

аналізу теоретичних ідей проблеми обдарованості, конкретних прикладів 

прояву обдарованості, таланту та геніальності вчений встановив чіткий зв’язок 

між біологічними й соціокультурними факторами, що впливають на розвиток 

особистості. Проведене дослідження дозволило вченому зробити висновок про 

обдарованість як результат об’єднання численних і складних елементів 

особистості [163, с. 21–27]. Необхідно зазначити, що І. Сікорський вважав 

творчість, яку визначав як «іманентну особистісну властивість», основною 

ознакою обдарованості. Для розвитку творчості, на переконання автора, 

необхідно виконання певних умов: збагачення емоційної сфери, вольовий 

розвиток особистості тощо [163, с. 19–26]. 

Окремі питання проблеми обдарованості знайшли свій розвиток у працях 

видатного психолога й лікаря О. Лазурського. Учений пов’язував обдарованість 

зі ступенем пристосування особи до навколишнього середовища та вмінням 

будувати конструктивну взаємодію з ним і виділяв окремі рівні психічного 

розвитку, так звані «рівні обдарованості». Нижчий рівень («мала 

обдарованість») характеризувався бідною і примітивною психікою, йому була 

притаманна низька пристосованість до середовища. Середній рівень 

відзначався більшою здатністю пристосуватися до середовища. Особистість з 

таким рівнем розвитку психіки була здатна робити свідомий вибір занять, який 

відповідав її схильностям та задаткам. Проте діяльність мала переважно 

репродуктивний характер. Вищий рівень розвитку психіки сприяв прояву 

обдарованості, таланту та геніальності. Особистість із таким рівнем психіки не 

пристосовується до середовища, а навпаки, змінює та пристосовує середовище 

до себе, своїх потреб, інтересів, цілей [92, с. 220–221]. 

Особливу увагу проблемі обдарованості приділяв В. Екземплярський, 

який відстоював необхідність цілісного підходу до розуміння обдарованості, 
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підтверджуючи інтегральний підхід теоретичними ідеями та реальною 

педагогічною практикою діагностики обдарованості. Він критикував 

однобічність поширеного тоді розуміння обдарованості, яку виявляли лише в 

інтелектуальній сфері, і пояснював таку обмеженість відсутністю 

експериментальних методів для визначення висоти розвитку емоційно-вольової 

сфери [205, с. 104]. 

Заслуговує на увагу позиція О. Кульчицької, яка наголошує на складності 

поняття обдарованості. Вона вважає, що феномен обдарованості включає 

комплекс когнітивних, особистісних, сенсорних властивостей особистості. 

Вивчення та аналіз наукового доробку вченої з проблеми обдарованості [80; 81; 

82; 83; 84; 87; 88] дозволили виділити основні компоненти означеного поняття, 

а саме: високий інтелект, креативність, наполегливість, прагнення до успіху, 

захопленість та інтерес до справи.  

Підсумовуючи погляди науковців, зазначимо, що обдарованість є 

особливим психологічним потенціалом особистості з певним комплексом 

ідеалів, пріоритетів, високим рівнем розумового розвитку. Поняття є 

комплексним, воно тісно пов’язане з показниками особистісної спроможності. 

Основою обдарованості є особливі психофізіологічні характеристики 

особистості, які забезпечують високі показники успіху в діяльності. 

Попри певні розбіжності у трактуванні цього поняття, загальною є 

позиція науковців щодо складності, багатофакторності означеного явища, 

основою якого є наявність високого рівня здібностей особистості, що дозволяє 

їй досягти особливих, видатних досягнень у певній галузі. 

Висновком проведеного аналізу стало розуміння нами суті 

обдарованості стосовно умов дослідження як системної характеристики 

психіки особистості, яка виступає основою успіхів у конкретній діяльності й 

розвивається (або гальмується) відповідно до середовищних умов існування. 

Вивчення історичної, філософської, педагогічної, психологічної 

літератури з проблеми обдарованості [15; 48; 85; 136; 143; 148; 158; 163; 181; 
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201; 205; 206; 207; 222] дозволило виділити основні етапи розвитку поглядів на 

цей феномен. Розглянемо їх. 

Перший етап існував від часів античності до кінця ХVI століття, коли 

обдарованість розглядали як божественний дар. Людина з надзвичайними 

здібностями, обдарована в певній галузі, вважалася обраною Богом. 

Другий етап припав на епоху Просвітництва (К. Гельвецій [33]; Дж. Локк 

[101]; Ж-Ж. Руссо [157] та ін.). За цих часів обдарованість, геніальність вважали 

результатом правильного виховання й умовою впливу середовища. 

Третій етап розпочався у ХІХ столітті (Т. Гекслі [32] та ін.) і був 

пов’язаний з розвитком природничих наук. Саме тоді природу геніальності 

стали пояснювати не божественною обираністю, а цілком земними 

категоріями – вродженими особливостями. Це ознаменувало початок 

принципово нового напряму в дослідженнях обдарованості: вона стала 

розглядатися як вроджена особливість людини. Притаманна ХІХ століттю 

естетика Романтизму з її культом героя і генія зумовила підсилення інтересу 

науково-філософської думки до проблем таланту та творчості. Висувались 

теорії обдарованості, конструювались методи її вимірювання й тестування 

(В. Освальд [126], А. Пуанкаре [146]). Однак, незважаючи на спостереження за 

обдарованими дітьми, тестування їхніх розумових здібностей, завдання виявити 

й розвинути талант було далеким від конструктивного розв’язання. 

Четвертий етап виник на рубежі ХІХ–ХХ століть. Досить популярним 

тоді було визначення обдарованості з позицій функціонального підходу. Його 

представники вивчали проблему пізнавальних процесів (функцій), а саме: 

мислення, пам’ять, увагу та сприйняття. Основною ознакою обдарованості 

вважався високий рівень «розумової енергії», яка має єдину природу й входить 

до всіх видів розумової діяльності. Розвиток загальної освіти на початку 

ХХ століття спричинив підсилення уваги до питань інтелектуальної 

обдарованості, розроблення можливостей виявлення дітей з високими 

показниками інтелекту [12]. 



142 

 

П’ятий етап починається з 20-х рр. ХХ століття й триває донині. У кінці 

20-х – початку 30-х рр. минулого століття вчені провели значну кількість 

теоретичних досліджень із проблеми обдарованості. Природу дитячої 

обдарованості в цей період вивчали за допомогою низки діагностичних методів 

(В. Меді, Г. Піорковський, Е. Гур’янов, М. Соколов). Однак слід зазначити, що 

дослідження вітчизняних науковців були істотно загальмовані сумнозвісною 

постановою ЦК ВКП (б) «Про педологічні перекручення в системі 

Наркомпросів» від 4 липня 1936 року.  

Сьогодні питання обдарованості набувають статусу вагомої світової 

наукової проблеми, в межах якої досліджується суть цього поняття, його 

природа, зміст та фактори, що впливають на розвиток обдарованості. 

Отже, проблема обдарованості тривалий час перебувала у полі зору 

науковців, її досліджували представники різних галузей наукового знання; 

окремі її аспекти розробляли та вивчали в контексті розвитку психології, 

медицини, педагогіки. На сьогодні теорія та практика обдарованості мають 

широкий спектр ґрунтовно розроблених питань, змістовних досліджень і 

займають особливе місце в сучасному науковому полі.  

Під час дослідження з’ясовано, що інтенсивне вивчення та розвиток 

проблеми обдарованості, широке коло науково-теоретичних і практичних робіт 

зумовили неоднозначність у тлумаченні та вживанні деяких термінів. Так, 

поняття «обдарованість» тісно пов’язане з такими поняттями, як «талант», 

«геніальність» та «здібності». Їхня конкретизація є важливою для дослідження, 

тож науковий пошук тривав у цьому напрямі. 

Критичний аналіз першоджерел показав, що в сучасній науці проблема 

здібностей була предметом спеціальної уваги фахівців різних галузей. 

Особливе місце науково-теоретичні та практичні питання здібностей займали в 

роботах психологів і фізіологів. На сьогодні, як доводить вивчення наукової 

літератури з проблеми [49; 57; 70; 89; 113; 115; 121; 126; 129;  164; 179], 

виокремлено кілька напрямів у трактуванні означеної наукової категорії:  
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- соціальний напрям, згідно з яким здібності – це продукт соціалізації 

особистості, який розвивається шляхом засвоєння дитиною суспільно-

історичного досвіду, залученням її до соціальної діяльності;  

- біологічний напрям ґрунтується на психологічних закономірностях 

людини. 

Коріння такої розгалуженості знаходимо в різному розумінні вченими 

природи феномену обдарованості, що знайшло відображення в соціальній 

концепції та концепції спадковості.  

Представники соціальної концепції (К. Гельвецій [33], Дж. Локк [101]) 

вважали, що обдарованість є результатом сприятливих життєвих умов, 

соціального середовища, у якому формується особистість. Ці дослідники 

визнавали в кожній дитині наявність комплексу унікальних здібностей за 

фактом народження й можливість виявити й розвинути їх.  

Представники концепції спадковості (Ф. Гальтон [30]) розглядали 

обдарованість як вроджену якість, що зумовлена спадковістю й закріплена 

генетично. При цьому вони підкреслювали унікальність, особливість цього 

явища. 

Надалі чітко були визначені такі напрями: 

- загальнопсихологічний напрям, де здібності розглядаються як 

можливості будь-якої людини до певної діяльності;  

- диференційно-психологічний (індивідуально-психологічний) напрям, у 

межах якого здібності розглядаються як такі, що мають індивідуальний 

характер, є унікальними й відрізняють одну людину від іншої; 

- діяльнісний напрям, у якому здібності розуміють лише як ті 

особливості, які зумовлюють успішність у конкретній діяльності.  

Додержуватимемося позиції, згідно з якою це унікальні можливості 

особистості здійснювати певну діяльність, умови для реалізації яких може 

забезпечити спеціально створене розвивальне середовище. 
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Вивчення науково-психологічної літератури [22; 103; 120; 121; 164] дає 

змогу стверджувати, що здібності певною мірою пов’язані із задатками. 

Науковці розглядають задатки як особливі, генетично зумовлені, анатомо-

фізіологічні властивості систем організму людини. Досить поширеною є теорія 

щодо зв’язку задатків із діяльністю мозку, його будовою та функціональними 

особливостями нервової системи [164, с. 81]. 

Отже, для дослідження важливе значення мають висновки щодо того, що 

задатки є категорією вродженою, вони виступають основою, базою для 

розвитку здібностей. Задатки впливають на процес розвитку здібностей, проте 

не програмують їх. Здібності можуть розвиватися протягом життя під час 

залучення особистості до певної діяльності, взаємодії з освітнім середовищем.  

Подальший аналіз науково-психологічної літератури [8; 20; 21; 28; 54; 56; 

103; 111; 120; 121; 164; 194; 200] дозволив визначити основні чинники, які 

зумовлюють розвиток здібностей: соціокультурне середовище, навчання з 

дитинства, спеціально організована діяльність та спілкування особистості, 

психофізіологічна здатність до розвитку.  

Встановлено, що науковці розглядають здібності як основну умову 

розвитку обдарованості особистості. Так, у працях таких учених, як Л. Липова 

[97; 98], Л. Слободенюк [165; 166], В. Чудновський та В. Юркевич [187; 188; 

189] відзначається, що високий рівень здібностей особистості уможливлює її 

високі досягнення в певній діяльності при створенні сприятливих умов та 

залученні до діяльності.  

О. Антонова також підкреслює, що «здібності й обдарованість є 

феноменами одного порядку в тому розумінні, що вони переходять від нижчого 

рівня до вищого шляхом розвитку здібностей і підкоряються законам розвитку 

здібностей» [4, с. 94]. На думку О. Музики, якщо «розглядати здібності й 

обдарованість з позицій розвитку, то базовою категорією є здібності» 

[120, с. 120].  

Зауважимо, що на сьогодні в науково-психологічних джерелах [57; 102] 

схарактеризовано два види здібностей: загальні (визначаються 
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індивідуальністю особистості, зумовлюють її здатність до навчання, різних 

видів діяльності) та спеціальні (забезпечують успішність у виконанні певної 

діяльності). 

Водночас науковці розрізняють здібності не лише за видами, а й за рівнем 

їх розвитку. Наприклад, П. М’ясоїд виділяє такі рівні: органічний (задатки, 

біологічний інтелект); індивідний (здібності, психометричний інтелект); 

особистісний (усвідомлення та реалізація здібностей, соціальний інтелект); 

творчий (талант, результат реалізації здібностей має суспільну значущість і 

визнання) [121, с. 420–424]. 

Таким чином, поняття «здібності» вчені тлумачать як психофізіологічну 

властивість особистості, яка виступає основою для розвитку обдарованості. Цієї 

позиції будемо додержуватись і ми. 

Доцільно, на нашу думку, детально проаналізувати також поняття 

«талант» та «геніальність» як такі, що дозволять більш виважено підійти до 

аналізу особливостей обдарованого учня. 

Зауважимо, що ще з античних часів високі прояви здібностей іменувалися 

терміном «талант», найбільш яскраві та нестандартні якості заслуговували 

визначення «геній». Ці категорії присутні в науковому дискурсі й сьогодні, 

проте коректність їх застосування для опису конкретного випадку є предметом 

активної полеміки. 

Деякі вчені поняття «обдарованість» і «талант» вважають синонімічними. 

Так, такого погляду дотримується Є. Ільїн [58, с. 127–133]. У психологічному 

словнику знаходимо визначення, згідно якого талант – це природний хист, 

обдарованість, вища здатність людини до певного виду діяльності (творчої, 

наукової, політичної, виробничої) [144, с. 189]. 

Представники іншої позиції розмежовують поняття «обдарованість», 

«талант» і «геніальність». Наприклад, В. Штерн характерною особливістю 

таланту вважає демонстрацію «високого рівня здібностей у певній, конкретній 

галузі діяльності, а геніальності – у мимовільній творчості» [198, с. 26]. 
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С. Рубінштейн підкреслює, що різниця між поняттями «талант» і 

«геніальність» визначається цінністю, оригінальністю та значущістю 

результатів їх прояву. Учений наголошує, що талант «характеризується 

здатністю до досягнень високого порядку, але вони залишаються в рамках того, 

що вже досягнуто; геніальність же передбачає здатність створювати щось 

принципово нове, прокладати дійсно нові шляхи, а не тільки досягати висоти на 

вже второваних дорогах» [154, с. 479]. Тож він не ототожнює обдарованість з 

талантом, а розглядає її як основу, передумову таланту й геніальності.  

С. Рубінштейн зазначає, що часто загальні здібності визначають терміном 

«обдарованість», проте обдарованість є передумовою розвитку особистості, 

вона розвивається протягом усього життя людини, а різними рівнями її  прояву 

виступають «талант» і «геніальність» [154, с. 545–548]. 

Здебільшого науковці пов’язують талант із реалізованими в певній галузі 

видатними здібностями, їх високим рівнем: «видатні здібності в одній чи 

кількох галузях діяльності» [49, с. 286–290]; «здібності, які виявляються у 

суспільно визнаних здобутках» [121, с. 420]; «високий рівень розвитку 

здібностей, який проявляється у творчих досягненнях; соціальна 

характеристика людини, що зробила значний внесок у розвиток культури, 

промисловості тощо» [135, с. 564]. 

У педагогічному словнику поняття «талант» визначається як високий 

рівень розвитку здібностей, а «геніальність» – як вищий рівень прояву таланту, 

як «поєднання певного ступеня генетично зумовленої обдарованості з працею» 

[40, с. 326]. 

Заслуговує на увагу точка зору Ю. Гільбуха, який зазначає, що «терміни 

«обдарований» і «талановитий» виступають як рід і вид. Він вважає, що 

талановита дитина (взагалі людина) є разом із тим обдарованою, але не кожна 

обдарована людина може бути названа талановитою; деяким «обдарованим 

дітям ще треба буде досягти рівня талановитості, і не всім, на жаль, це 

вдається» [35, с. 12]. 



147 

 

Тож розуміємо поняття «талант» як високий рівень розвитку 

здібностей особистості, які проявляються в її досягненнях у певних сферах 

діяльності.  

Аналіз психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної літератури 

[40; 49; 135; 144; 177; 181] дозволив визначити суть поняття «геніальність» як 

найвищого ступеня прояву таланту, що може реалізовуватися в економічній, 

творчій, науковій та інших сферах, які мають важливе значення для розвитку 

людства.  

Таким чином, ознакою геніальності є її значущість і вплив на культурне, 

наукове життя суспільства, здатність якісно змінювати вектор його розвитку, 

збагачувати духовну скарбницю людства, забезпечувати науково-технічний 

прогрес. Як зазначав В. Ефроімсон, носії геніальності – люди з особливою 

місією, які здатні змінювати епоху [206, с. 139]. 

Спираючись на проведений аналіз, розглядатимемо обдарованість як 

передумову таланту та геніальності і з цієї позиції досліджуватимемо 

обдарованих учнів у нашому дослідженні. 

Необхідно зазначити, що на сьогодні існує кілька десятків наукових 

концепцій обдарованості, створених у руслі різноманітних теоретичних 

напрямів. Вивчення психолого-педагогічної літератури з проблеми 

обдарованості [16; 24; 27; 48; 80; 82; 87; 88; 95; 96; 98; 105; 110; 118; 150; 158; 

174; 175; 188; 189; 196; 199; 205] дозволило виділити основні підходи, теорії та 

концепції дослідження цього феномену з тим, щоб поглибити розуміння його 

суті відповідно до умов дослідження. Розглянемо їх. 

Представники інтегративного підходу (Д. Гілфорд [34], Дж. Рензуллі 

[150], В. Штерн [198] та інші) тлумачать обдарованість як складне, комплексне 

психологічне явище, яке визначає успішність діяльності людини. Вони 

наголошують на тому, що обдарованість не можна ототожнювати з рівнем 

інтелектуального розвиту особистості. Обдарованість є більш складним і 

широким поняттям. Крім загального рівня всіх розумових властивостей, 

обдарованість включає багато інших якостей, особистісних характеристик. У 
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зв’язку з цим наголошувалося, що обдарованість неможливо оцінити лише за 

показниками тестів інтелекту. 

Водночас проблема обдарованості розглядалася в межах психології 

здібностей (Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов, В. Шадриков [27; 154; 

175; 190]). Так Л. Виготський особливе місце відводив спеціально організованій 

діяльності, яка виступає умовою реалізації та розвитку цілого комплексу 

індивідуальних особливостей дитини: характер дій, прийомів, способів 

діяльності, значущість і вагомість результатів дій, активність, 

дисциплінованість та кмітливість. Учений визначав обдарованість як 

«генетично обумовлений компонент здібностей, який розвивається у 

відповідності до діяльності або занепадає (деградує) за її відсутності» 

[27, с. 24]. 

У свою чергу Б. Теплов вважає, що здібності не визначаються рівнем 

сформованості системи знань, умінь та навичок, проте забезпечують швидкість 

та легкість їх набуття. Він чітко розмежовує поняття «здібності» та «задатки», 

підкреслюючи, що задатки – вроджені, анатомічні та фізіологічні особливості 

нервової системи, а здібності – розвиваються із задатків [174, с. 9–20]. Йому 

належить розроблення спеціальної методики визначення ознак успішності в 

навчальній і трудовій діяльності [174; 175]. Саме Б. Теплов запропонував 

класифікувати поняття «здібності», «обдарованість» й «талант» за єдиним 

критерієм – успіх у діяльності: 

- здібності, що формуються в діяльності на основі задатків (анатомо-

фізіологічні особливості людини); 

- індивідуально-психологічні здібності, які відрізняють одну людину від 

іншої й визначають успішність у діяльності; 

- особливе поєднання здібностей, яке зумовлює можливість успіху в 

діяльності – спеціальна обдарованість; 

- здібність до широкого діапазону видів діяльності – загальна 

обдарованість [175, с. 262–272]. 
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В. Шадриков характеризує обдарованість як цілісний прояв здібностей в 

діяльності. Ним уведено до психологічної науки поняття «духовні здібності». 

На його думку, розвиток здібностей проходить крізь потрійну детермінацію: 

перша – середовище розвитку особистості, друга – вимоги діяльності, третя – 

індивідуальні цінності та сенси [191, с. 173–177]. 

О. Матюшкін розробив концепцію творчої обдарованості. Автор 

зауважував, що основою для розвитку обдарованості є творчий потенціал 

особистості. Його закладено в дитині з народження й розвивається він протягом 

дорослішання. При цьому творчий потенціал варіюється в дітей залежно від 

їхніх індивідуальних особливостей [109, с. 71–92]. Учений визначав творчу 

обдарованість як складну інтегративну структуру, яка об’єднує такі 

компоненти:  

- домінування пізнавальних мотивів;  

- високий рівень творчої активності та самостійності;  

- здатність пред’являти нестандартні рішення, оригінальні дії; 

можливість прогнозувати особливості протікання подій, процесів, 

передбачувати їх кінцевий результат;  

- високий рівень моральних, інтелектуальних, естетичних поглядів, 

ідеалів, переконань і, як наслідок, вимоги до себе, до навколишнього світу 

[110, с. 30–32]. 

Саме О. Матюшкін вивів питання обдарованості за суто наукові межі на 

рівень проблеми соціальної значущості. Згідно з його концепцією творчої 

обдарованості умовами ефективного розвитку особистості обдарованої дитини 

й успішної реалізації її потенційних можливостей є: орієнтування соціального 

розвитку суспільства на потреби обдарованості, усвідомлення особистістю 

цінності своєї обдарованості, інтелектуальна й творча наповнюваність 

освітнього процесу, високий науковий рівень змісту освіти. Творча 

обдарованість, наголошує він, виявляється протягом усього розвитку 

особистості [110, с. 33]. 
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Приділяючи значну увагу практичній складовій проблеми, О. Матюшкін 

розробив спеціальну програму виявлення, навчання й виховання обдарованих 

учнів, яка містить:  

- узагальнення науково-теоретичних досліджень стосовно природи 

обдарованості, її особливостей, можливостей розвитку; 

- розроблену систему психологічних способів діагностики 

обдарованості;  

- методичні розробки організації виховної та навчальної роботи з 

обдарованими учнями.  

Автор звертає особливу увагу на розвиток творчого мислення дітей за 

допомогою методів проблемного навчання, вивчає відповідні форми та методи, 

що сприяють його розвитку і, як наслідок, особистісному творчому зростанню 

обдарованих школярів [112, с. 89–94]. Учений підкреслює, що в основі 

обдарованості лежить не інтелект, а творчий потенціал, вважаючи, що «все 

розумове є штучним» [110, с. 31]. Концепція творчої обдарованості 

О. Матюшкіна дозволила визначити обдарованість як загальну передумову 

творчості в будь-якій професії, у науці й мистецтві, як передумову становлення 

й розвитку творчої особистості [110, с. 32]. 

Викликає науковий інтерес і концепція культурної обдарованості 

(Л. Виготський, А. Лурія), згідно з якою для успішного розвитку обдарованості 

необхідно формування насиченого, емоційно багатого культурного середовища, 

де обдарованість могла б проявитися насамперед через мотивацію до 

діяльності, що й забезпечить значні результати. Завдяки зануренню дитини у 

культурне середовище, вона отримає можливість глибше усвідомлювати й 

розвивати свої інтереси. Основна домінанта цього підходу – формування 

культурної обдарованості дитини. Така обдарованість полягає в тому, щоб 

маючи середні, невисокі задатки, досягати за допомогою їхнього раціонального 

використання таких результатів, які інша людина могла б досягти лише за 

допомогою значно вищих задатків [27, с. 20–26]. 
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Розглянемо концепцію вікового підходу до інтелектуальної обдарованості 

[95]. Відповідно до неї були визначені особливі внутрішні передумови розвитку 

здібностей, властиві певному періоду вікового розвитку. Автор концепції 

Н. Лейтес увів у науковий обіг поняття «вікова обдарованість», суть якого 

полягала в наявності певних передумов для розвитку обдарованості на окремих 

періодах розвитку дитини.  

Учений розглядає досягнення школярів у контексті вікових особливостей, 

які вони повинні демонструвати відповідно до свого віку. Вивчення його 

наукового доробку [93; 94: 95; 96] дозволяє стверджувати, що обдарованість 

тлумачиться ним як високий рівень інтелектуального розвитку, який значно 

перевищує вікові норми. Здібності він визначає як окремі психічні ознаки, що 

зумовлюють можливості людини в тих чи інших видах діяльності. Науковець 

пропонує шляхи розвитку здібностей, а саме: засвоєння знань, формування 

практичних способів діяльності, спеціальна організація свідомої діяльності та 

«активної соціальної практики» [94, с. 106–107].  

Н. Лейтес зазначав, що сам термін «обдарована дитина» є некоректним, 

оскільки в ньому є вказівка на певний природний дар, який надається за 

народження, проте роль біологічних властивостей не є домінуючою, оскільки 

задатки (анатомо-фізіологічні особливості) самі по собі ще не визначають 

майбутнього дитини. Формування, зростання здібностей відбувається в 

соціальному середовищі.  

Автор виділяє три категорії обдарованих дітей: 

- діти з прискореним розумовим розвитком, які випереджають на кілька 

років фізичний вік і мають характерну особливу розумову активність, високі 

пізнавальні потреби; 

- діти з ранньою розумовою спеціалізацією за звичайного загального 

рівня інтелекту з особливою схильністю до якоїсь окремої галузі науки або 

техніки, у якій вони значно випереджають своїх однолітків; 

- діти з окремими неабиякими здібностями [96, с. 98–99]. 
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Проаналізуємо концепцію системного підходу. Зазначимо, що теорія 

обдарованості розвивалася відповідно до вектора розвитку психологічної 

науки, від аналітичного підходу до вчення про цілісну психіку на основі 

системного підходу. Трактування поняття обдарованості вийшло за проекцію 

теорії високих здібностей, вимагало врахування інтенсивності та повноти 

інтеграційних процесів «всередині» суб’єкта, які визначали динаміку 

індивідуального розвитку обдарованості. 

На системний характер обдарованості вказував ще Ф. Гальтон, який до 

«широкої» обдарованості включав «інтелектуальну силу» та емоційно-

особистісний компонент, властиві для діяльності обдарованої людини 

[30, с. 280–283]. Зі свого боку К. Юнг розглядав обдарованість у контексті 

особливостей особистості, її якостей, властивостей, духовної зрілості. Згідно з 

його підходом обдарований це той, «хто несе світло» [207, с. 54]. 

С. Рубінштейн також наголошував на необхідності системного 

трактування феномену обдарованості. Він вважав, що обдарованість – 

«нетотожна якості однієї функції, навіть якщо мова буде йти про мислення. 

Функція є продуктом далекосяжного аналізу, що виділяє окремі психологічні 

процеси, співвіднесені з предметами, їх властивостями, відносинами, якостями, 

з їх суттю – взагалі зі світом, визначеним в загальних категоріях діалектичної 

логіки. Обдарованість же, як і характер, визначає більш синтетичні, комплексні 

властивості особистості» [154, с. 103]. Учений розглядав обдарованість як 

сукупність усіх якостей людини, від яких залежить продуктивність її 

діяльності, а саме: інтелект, характер протікання інтелектуальних процесів, 

особливості емоційної та вольової сфер, темперамент тощо. 

Такого ж висновку дійшов і Б. Теплов, який вважав, що обдарованість – 

«це не просто сума здібностей, порівняно зі здібностями вона утворює нову 

якість» [174, с. 108]. Також учений зазначав, що обдарованість не можна 

зрозуміти, якщо обмежуватись лише аналізом спеціальних здібностей та 

пов’язаних з ними особливостей творчості. Необхідно брати до уваги ще й 

інтелектуальну та емоційну складові. 
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Ідея системності знайшла подальший розвиток у роботі колективу вчених 

під керівництвом Д. Богоявленської, який розробив «Робочу концепцію 

обдарованості». Згідно з нею обдарованість – «системна якість психіки, яка 

розвивається протягом життя й визначає можливість досягнення людиною 

більш високих (надзвичайних), порівняно з іншими людьми, результатів в 

одному чи кількох видах діяльності» [148, с. 7]. Автори концепції відійшли від 

уявлення про обдарованість як кількісний ступінь прояву здібностей й 

розглядали її як системну якість. Науковці наголошували, що «система» не є 

синонімом «комплексу» як суми компонентів. Систему слід розглядати як 

певну інтеграцію, за якої ціле має нові властивості порівняно з властивостями 

компонентів. 

Отже, обдарованість у цій концепції – це системне явище, яке інтегрує 

когнітивні (рівень інтелекту, розумові здібності, розумову активність), 

особистісні (емоційно-вольові, моральні, духовні якості) та мотиваційні 

компоненти. 

У концепції технічної обдарованості (В. Моляко) обдарованість 

розглядається як «свого роду міра генетично і дослідно передбачених 

можливостей людини адаптуватися до життя» [117, с. 213]. Відповідно до цієї 

концепції обдарованість вважається однією з найбільш важливих вищих 

психічних систем, що забезпечує конструктивну взаємодію людини з 

навколишнім світом. Обдарованість представлена складною системою, 

комплексом психічних функцій людини, пов’язаних та взаємодіючих з її 

свідомістю, підсвідомістю, переконаннями, принципами, якостями особистості, 

емоційно-вольовою сферою тощо.  

Основними функціями обдарованості є адаптованість особи до 

середовища, зовнішніх умов; можливість розв’язувати складні, незвичні 

завдання; здатність ефективно діяти в умовах, що швидко змінюються. Як 

зазначає В. Моляко, оскільки «такого роду ситуації виникають в житті 

практично кожної людини і достатньо часто (не буде перебільшенням говорити 

про їхню щоденність, інколи вони просто насуваються на людину низкою), то 
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буде логічним припустити, що кожна людина в принципі повинна отримувати 

певний потенціал можливостей, які сприяють її виживанню. Це стосується і 

спадкових чинників, і набутого досвіду. Тому було б неправильно виділяти 

обдарованість як унікальне, рідкісне явище» [117, с. 213–214].  

Динамічна теорія обдарованості – ДТО (назва була запропонована 

Л. Виготським) насамперед вивчала особливості розвитку обдарованості 

особистості, а не розроблення ефективних методик її вимірювання. Нова 

парадигма наукових пошуків зумовила перехід від проблеми діагностики 

обдарованості за певними критеріями до вивчення особливостей змісту 

обдарованості та її розвитку. 

Особливе місце в концепції ДТО займає положення про суперечності 

щодо ролі утруднень, складнощів у процесі розвитку обдарованості 

(Л. Виготський [27], В. Штерн [199]). З одного боку, перешкоди виступають 

певними обмеженнями для дитини й можуть спричинити затримку її розвитку. 

З іншого боку, певні ускладнення в контексті законів психологічної компенсації 

потрібні для активізації й стимулювання діяльності.  

Проведений поглиблений аналіз концепцій обдарованості дозволив взяти 

за основу системне трактування феномену обдарованості як такого, що 

інтегрує когнітивні, особистісні та мотиваційні компоненти, які повною 

мірою реалізуються в освітньо-розвивальному середовищі спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей.  

Водночас інтегративний підхід ще раз переконав нас у тому, що 

обдарованість є складним і широким поняттям, яке не ототожнюється з рівнем 

інтелектуального розвиту особистості. Психологія здібностей дозволила 

встановити потрійну детермінацію розвитку здібностей, що є особливо 

важливим для створення освітньо-розвивального середовища.  

З концепції творчої обдарованості взято за основу розроблену в її межах 

спеціальну програму виявлення, навчання й виховання обдарованих учнів 

шляхом застосування проблемного навчання.  
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Нам особливо імпонує концепція культурної обдарованості як така, що 

зосереджується на створенні емоційно багатого культурного середовища, яке 

через відповідну діяльність забезпечує значні результати в розвитку 

обдарованої дитини.  

Концепція вікового підходу до інтелектуальної обдарованості стала 

підставою для врахування внутрішніх передумов розвитку здібностей, 

характерних для періоду вікового розвитку обдарованих учнів в нашому 

дослідженні. Вона ще раз дозволила переконатись у тому, що для формування 

їхніх здібностей необхідне спеціальне середовище.  

Важливою для дослідження є концепція технічної обдарованості, яка 

виступатиме основою створення ефективних заходів в освітньо-розвивальному 

середовищі для обдарованих дітей в закладах загальної середньої освіти. 

Динамічна теорія обдарованості дозволила зрозуміти, що ускладнення в 

контексті законів психологічної компенсації потрібні для активізації й 

стимулювання діяльності обдарованого учня та оцінити стимулююче значення 

перешкод для його психічного розвитку.  

Визначене наукове підґрунтя було взято за основу створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей. 

Узагальнення різних підходів та концепцій дозволяє стверджувати, що 

обдарованість зумовлюється високим рівнем здібностей особистості, які й 

визначають ефективну, результативну й успішну діяльність і прискорене 

формування нових знань, умінь та навичок. Обдарованість як індивідуальна 

особливість властива людині від народження й зумовлює демонстрування 

надзвичайного рівня досягнень у якійсь діяльності, високу сприйнятливість до 

навчання, виражені творчі прояви. Ступенями розвитку здібностей є 

обдарованість, талант і геніальність. 

Отже, у дослідженні розглядатимемо обдарованість як комплексне явище, 

зумовлене системою здібностей особистості, розвиток яких уможливлюється 

її високим рівнем розумової активності, глибиною мотиваційних та емоційно-
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вольових процесів, сформованістю самосвідомості й самовідповідальності, 

системою особистісних індивідуальних якостей, які значною мірою 

формуються в діяльності в спеціально створених умовах. 

Важливим напрямом дослідження є визначення критеріальної бази щодо 

встановлення обдарувань учня. Подальший аналіз показав, що за результатами 

численних досліджень у галузі психології обдарованості [4; 27; 85; 87; 95; 98; 

105; 130; 196; 205] можна виділити основні ознаки, які, на думку науковців, 

характеризують обдарованість, а саме: 

1. Інтелект, інтелектуальний потенціал як сукупність, система 

загальних розумових здібностей, які забезпечують високі результати під час 

розв’язання різноманітних завдань, визначають здатність особистості до 

пізнання. Основу інтелекту становлять відчуття, сприйняття, пам’ять, уявлення, 

уява й мислення.  

2. Видатні загальні (спеціальні) здібності, розвиток яких перевищує 

середній рівень; має особливу взаємодію, яка дозволяє демонструвати високі 

результати в певній діяльності. 

3. Пізнавальні здібності, які забезпечують самостійну пізнавальну 

діяльність, пізнавальну активність особистості. 

4. Психомоторні здібності, що формують бажання особистості брати 

участь у спортивних іграх, змаганнях; забезпечують намагання бути попереду 

однолітків; проявляються в координації рухів, фізичній витривалості. 

5. Актуалізована мотиваційна сфера. 

6. Некогнітивні особистісні характеристики, які проявляються в 

позитивному ставленні до навчання, до знань, потребі в інтелектуальній 

напрузі, наполегливості, відповідальності, старанності при виконанні завдань, 

дисциплінованості, витривалості, стійкому позитивному емоційному ставленні 

до роботи. 

7. Креативність, що характеризується творчими можливостями; 

здібностями, які можуть проявитися в мисленні, почуттях, окремих видах 

діяльності; здатністю до творчої діяльності, генеруванням оригінальних ідей, 
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знаходженням нових способів розв’язання складних завдань. 

8. Соціальна компетентність як здатність ставити перед собою 

соціально прийняті цілі та бажання досягти їх; вміння конструктивно 

вирішувати проблеми та знаходити шляхи виходу з конфліктних ситуацій; 

усвідомлення себе суб’єктом соціуму, відповідальне ставлення до своєї 

соціальної поведінки. 

У подальшому виявлено низку інших підходів до виявлення 

характеристик обдарованості. У цьому контексті становлять інтерес 

напрацювання проблеми обдарованості у вигляді моделей (О. Антонова, 

О. Кульчицька, В. Моляко, О. Музика, В. Рибалка [4; 86; 117; 120; 151]). 

Розглянемо ті, які найбільш відповідають предмету дослідження. 

Так, авторська модель обдарованості В. Рибалки складається з трьох 

взаємопов’язаних базових вимірів:  

- перший вимір (І) – соціально-психологічно-індивідуальний, 

«вертикальний», зі складною структурою особистості; 

- другий вимір (ІІ) – діяльнісний, «горизонтальний», характеризує різні 

види діяльності і способи поведінки; 

- третій вимір (ІІІ) – віковий, генетичний, визначає рівень розвитку 

психічних якостей особистості, її задатків, здібностей.  

Учений довів, що обдарованість є складною системною властивістю 

психіки, яка може розвиватися протягом усього життя людини й визначає її 

здатність до високих результатів у конкретній діяльності [151, с. 144–155]. 

Модель обдарованості О. Антонової включає такі компоненти: 

- здібності (загальні або спеціальні), розвинені на рівні вищому за 

середній, наявність яких зумовлює високі результати й успішність людини в 

певних сферах діяльності;  

- креативність – здатність до творчості, нестандартного підходу до 

розв’язання завдань, що забезпечується комплексом чинників дивергентного 

мислення; здатність виокремлювати проблему; можливість генерувати 
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оригінальні ідеї; «відчуття витонченості ідей»; вміння здійснювати ряд 

аналітичних операцій; швидкість протікання мисленнєвих процесів; гнучкість 

та змістовність мислення;  

- спрямованість особистості до певного виду діяльності – позитивне 

ставлення, потреба в роботі в певній галузі, бажання працювати, отримання 

задоволення від діяльності [4, с. 9].  

Цей науковий підхід братимемо за основу як підставу для формування 

критеріальної бази з визначення ключових компетентностей обдарованих учнів. 

У ході дослідження з’ясовано, що проблема обдарованості тісно 

пов’язана з питанням визначення її видів. Учені по-різному підходять до її 

розв’язання, оскільки сам термін «обдарована дитина» застосовують до різних 

за здібностями дітей, використовують це багатогранне явище з різноманітними 

трактуваннями. Тому й видів обдарованості визначено багато.  

Різні критерії класифікації видів обдарованості були запропоновані 

Д. Богоявленською, Н. Лейтесом, В. Моляком, В. Чудновським, В. Юркевичем, 

В. Щорсом [14; 93; 118; 188; 189; 204]. Так, В. Чудновський поділяє 

обдарованість на творчу та інтелектуальну [188, с. 55]. Вивчення та аналіз 

наукового доробку видатного психолога Н. Лейтеса [93; 94; 96] дозволили 

визначити такі основні типи обдарованості згідно його класифікації: рання 

обдарованість (ранній прояв інтелектуальних здібностей та вмінь, захопленість 

певними науковими проблемами, здатність до наполегливої розумової 

діяльності), спеціальна обдарованість та потенційна обдарованість. В. Щорс 

виділяє художню, творчу, соціальну, інтелектуальну й академічну 

обдарованості, а також рухову та спортивну [204, с. 54]. 

На нашу думку, найбільш повна та змістовна класифікація була 

розроблена авторами «Робочої концепції обдарованості». У ній були виділені 

такі класифікаційні критерії: форма прояву обдарованості, ступінь її 

сформованості, вікові особливості, широта прояву та види діяльності 

особистості [148, с. 17–29]. Зупинимося на кожній позиції більш детально, 

оскільки ця класифікація становить особливий інтерес для дослідження: 
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1. За формою прояву обдарованості: явна і прихована.  

Явна обдарованість проявляється яскраво, упевнено, незважаючи на 

умови та обставини, в яких формується дитина. Остання демонструє 

надзвичайні результати в певній діяльності, легко й швидко досягає 

приголомшливого успіху. Прихована обдарованість проявляється в 

завуальованій, невираженій формі.  

2. За ступенем сформованості обдарованості: актуальна й потенційна. 

Актуальна обдарованість передбачає наявність стійких результатів, 

успіхів у певній діяльності (навчальній, творчій, спортивній тощо), які значно 

випереджають показники вікових норм. 

Потенційна обдарованість – це ще не реалізований потенціал, можливість 

досягти успіху в діяльності. Потенційна обдарованість діагностується у 

випадках, коли реалізація обдарованості зазнає перешкод і гальмується з різних 

причин: складні умови життя дитини, сімейні обставини, низький 

соціокультурний рівень навколишнього середовища, показники здоров’я, 

відсутність мотивації, недостатня увага з боку батьків, педагогів, психологів 

тощо. 

3. За особливостями вікового розвитку: рання та пізня обдарованість. 

Показниками означеної позиції виступають досягнення дитини в конкретному 

віковому періоді, інтенсивність розвитку її психічних процесів та відповідність 

рівня психічного розвитку визначеним віковим нормам.  

Зазначимо, що досить поширеним явищем є так званий феномен «вікової 

обдарованості», тобто діагностування в ранньому віці яскравого прояву 

високого рівня здібностей, які значно випереджають загальноприйняті 

показники вікового розвитку дитини. Проте з часом інтенсивність психічного 

розвитку дитини падає й відповідає середньостатистичним нормам. 

Обдарованість у такому випадку має часовий характер і проявляється лише на 

ранніх вікових етапах. І навпаки, обдарованість може явно виявитися на більш 

пізніх етапах вікового розвитку дитини. 

4. За широтою прояву: загальна і спеціальна обдарованість.  
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Відмітимо, що загальна обдарованість виявляється в різних видах 

діяльності, спеціальна – діагностується при наявності високих результатів у 

певній діяльності. Досягнення та успішність у діяльності розглядають у 

контексті теорії здібностей, оскільки саме здібності забезпечують прояв 

обдарованості та визначають спектр її прояву. 

Такий же класифікаційний підхід підтримує й О. Кульчицька, яка 

визначає загальну та спеціальну обдарованості залежно від ступеня прояву 

певних здібностей. Учена вважає, що здібності професійного спрямування 

зумовлюють прояв спеціальної обдарованості; високий рівень розвитку системи 

психічних якостей (інтелект, емоційно-вольова сфера) сприяють розвитку 

загальної обдарованості [86, с. 4]. 

Таким чином, загальна обдарованість проявляється в широкому спектрі 

діяльності й відзначається стійкими високими результатами й успішністю в 

кожному з її видів. Вона забезпечується високим рівнем сформованості системи 

здібностей, індивідуальних і психологічних властивостей особистості. 

Спеціальна обдарованість проявляється в конкретній діяльності (математика, 

література, художня творчість, музика, спорт тощо). Основою для розвитку 

спеціальної обдарованості виступають спеціальні здібності, висока мотивація та 

активність, розвинута сенсорна, емоційно-вольова сфера.  

5. За видом діяльності обдарованість розглядають у контексті досягнень у 

різних видах діяльності (інтелектуальна, академічна, лідерська, художня, 

практична, творча тощо). 

Виходячи з предмета дослідження, на особливу увагу заслуговує розгляд 

інтелектуальної обдарованості. Встановлено, що вона проявляється у високих 

здібностях аналітичного характеру, пам’яті, вміннях здобувати, опрацьовувати, 

запам’ятовувати інформацію. Таким чином актуалізується серед інших й 

проблема створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих 

закладах загальної освіти для обдарованих учнів, які мають здібності у 

природничо-математичній сфері. Цей контингент й був в центрі уваги 

проведеного дослідження. 
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Питання про інтелектуальну обдарованість знайшло розвиток у роботах 

О. Загребельної, яка схарактеризувала психологічний механізм, що забезпечує 

високі досягнення в інтелектуальній діяльності особистості. На думку вченої, 

основою виступає система інтелектуальних здібностей, психічних та 

індивідуальних особливостей («інтелектуальний контроль», «інтелектуальні 

критерії») та психологічного досвіду [53, с. 64–65]. 

Важливі питання проблеми інтелектуальної обдарованості були 

висвітлені в роботах Ю. Гільбуха, О. Матюшкіна, В. Моляко, В. Чудновського, 

В. Юркевича [35; 109; 118; 188; 189]. Так, В. Моляко, виділяв окремо й 

підкреслював значущість таких визначальних психологічних властивостей, що 

забезпечують успішну інтелектуальну діяльність, як задатки та схильності, які 

зумовлюють високу мобільність психічних процесів особистості, фокусування 

пізнавальної сфери на певній проблематиці, сформованість системи стійких 

пізнавальних інтересів; здатність створювати щось нове, переносити 

відпрацьовані вміння та знання до нової галузі; схильність до аналітики, 

аналізу, порівняння; високу швидкість протікання розумових процесів; 

сумлінне ставлення до роботи, вміння наполегливо, цілеспрямовано, 

послідовно працювати [118, с. 3–7]. 

Подальший аналіз дозволив конкретизувати особливості формування 

здібностей у різних видах діяльності, що особливо важливо для створення 

ефективного освітньо-розвивального середовища. З’ясовано, що обдарованість 

в академічній діяльності знаходить прояв у високому рівні успішності в 

оволодінні навчальним матеріалом з якогось певного предмету або групи 

предметів [148, с. 27]. 

Обдарованість у лідерській діяльності спрямована на вміння 

організовувати, ухвалювати рішення, брати на себе відповідальність за його 

реалізацію при побудові взаємин з колективом [148, с. 27]. Такий підхід 

знайшов подальший розвиток у роботах В. Щорса, який визначав її як здатність 

будувати доцільні, раціональні й ефективні взаємовідносини в соціумі. 

Означений вид обдарованості проявляється в керівництві діяльністю своїх 
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ровесників, організації ігор, справ й забезпечується наявністю певних якостей і 

рис, серед яких високий інтелект, здатність ухвалювати рішення й нести 

відповідальність, уміння планувати, упевненість у собі, наполегливість, 

енергійність, уміння чітко висловлювати свою думку тощо [204, с. 50]. 

Встановлено, що обдарованість у практичній діяльності проявляється в 

умінні застосовувати знання на практиці, переносити теоретичні ідеї у сферу 

практичної реалізації. Обдарованість у художній діяльності реалізується у 

вигляді високих досягнень у творчих галузях (художньо-творча, літературна, 

виконавська майстерність тощо) [148, с. 27]. 

На думку сучасних науковців, важливою умовою розвитку обдарованості 

є спеціально організована, цілеспрямована розвивальна діяльність. Слушним з 

цього приводу є твердження В. Химинця: «Сьогодні вивчення всіх видів 

обдарованості загалом сконцентровано на механізмах успішної діяльності та 

виявленні тих особистісних властивостей, які можуть її забезпечити» 

[184, с. 263]. 

Учений наголошує, що саме діяльність виступає підґрунтям для 

формування необхідного комплексу знань, умінь та навичок, вільне та свідоме 

оперування якими забезпечує розвиток обдарованості. Вона дозволяє розкрити 

інтелектуальні можливості особистості, здібності відбудовувати конструктивну 

взаємодію із соціумом, збагачує та підтримує мотиваційну сферу [184, с. 128]. 

Розкриваючи значення діяльності, науковці підкреслюють, що проявити й 

розкрити повною мірою свій природний потенціал обдарована дитина в змозі 

лише за умови систематичної, різнопланової взаємодії із соціальним 

середовищем через широкі можливості ігрової, освітньої діяльності. Н. Вінник 

зазначає, що «багатоаспектна обдарованість дитини зумовлена розвитком її 

особистісних якостей у взаємодії з факторами оточення, що на кожному 

віковому етапі об’єднуються в інтегральні характеристики (внутрішні фактори, 

підсистеми)» [24, с. 25]. 

На підставі проведеного аналізу остаточно зроблено важливий для 

дослідження висновок про те, що обдарованість є сукупністю особливих 
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здібностей, які проявляються та реалізуються в певній діяльності, умови для 

якої створюються в освітньо-розвивальному середовищі закладу освіти для 

обдарованих дітей.  

При цьому кожен з видів обдарованості того, хто навчається, може 

реалізовуватися як в оригінальному вигляді, з чітко визначеними 

характеристиками певного виду, так і в змішаному вигляді шляхом об’єднання 

окремих характеристик різних видів. Прояви певного виду обдарованості 

можуть значно відрізнятися, оскільки складові обдарованості реалізуються в 

кожному конкретному випадку по-різному, мають різні рівні розвитку і свої 

неповторні риси у конкретної людини.  

У подальшому визначались ефективні умови для розвитку обдарованого 

учня. У цьому контексті викликає інтерес позиція О. Лазурського щодо 

значення зовнішніх умов (середовище, виховання, навчання, освіта) для 

формування обдарованої особистості, які розглядаються як визначальний, а як 

супровідний чинник. Тобто наявність (або відсутність) вигідних зовнішніх умов 

сприятиме (або перешкоджатиме) розвитку здібностей особистості [92, с. 220].  

Заслуговують на увагу й погляди В. Щорса, який, аргументуючи 

важливість організації складної взаємодії особистості із суспільним 

середовищем, нагадує про динамізм обдарованості. Учений зауважує, що 

психофізична основа обдарованості є категорією, що розвивається. Цей 

розвиток зумовлений якісними й кількісними біологічними змінами, спеціально 

організованою пізнавальною діяльністю, взаємодією із середовищем.  

Протягом усього життя біологічна, когнітивна, соціальна складові 

взаємодіють, взаємозбагачуються та визначають подальший розвиток 

особистості. Результатом їх складної взаємодії і стає обдарованість. Отже, на 

думку В. Щорса, високі досягнення, успішність особистості як прояв 

обдарованості, виступають «продуктом взаємодії особистісних характеристик і 

соціального оточення» [204, с. 58]. Тож спеціально створене освітньо-

розвивальне середовище для обдарованої особистості дозволить їй повною 

мірою розвинути свої здібності. 
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Поділяємо думку О. Антонової, яка виділяє чинники, що зумовлюють 

розвиток основних компонентів ядра обдарованості, серед яких:  

- спадковість (біофізіологічні, анатомо-фізіологічні особливості 

організму (задатки), які є передумовою розвитку відповідних здібностей);  

- середовище (освітній простір, оточення особистості, яке стимулює 

розвиток певних здібностей);  

- виховання (цілеспрямований розвиток здібностей та обдарувань, що 

здійснюється у родині й інституціях освіти);  

- досвід виконуваної діяльності (залучення особистості до різних видів 

діяльності, стимулювання її активності в ній);  

- особливості емоційно-вольової сфери (наполегливість, упевненість у 

своїх силах, здібностях, повага до оточення, прояви емпатії, здатність до 

самоаналізу, самокритики, незалежність у мисленні та поведінці, почуття 

гумору тощо); 

-  наявність системи цінностей (реалістична Я-концепція, мотивація, що 

зумовлена ціннісними змістами індивідуальної свідомості, автономністю, 

самодостатністю, незалежністю від ситуативних чинників, спрямованістю в 

майбутнє);  

- випадковість (опинитися в потрібному місці в потрібний час, зустріч зі 

своїм Учителем, який розкриє унікальність особистості тощо) [4, с. 9]. 

Саме ці чинники беремо за основу створення необхідних умов для 

розвитку обдарованого учня в освітньо-розвивальному середовищі 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти.  

Отже, незважаючи численні дослідження феномену обдарованості, 

науковці одностайні в тому, що ця проблема потребує подальшого більш 

глибокого вивчення, хоча на сьогодні вона розкривається в десятках наукових 

концепцій, створених у руслі різноманітних теоретичних напрямів 

обдарованості.  

Певний індивідуальний випадок обдарованості особистості можна 

оцінювати, вивчати та аналізувати з позиції основних критеріїв класифікації її 
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видів за ознаками виду діяльності, ступеня сформованості, форми та широти 

проявів у різних видах діяльності, особливостей вікового розвитку тощо. 

Загальновизнаною і особливо цінною для дослідження є думка вчених про те, 

що для розвитку обдарованості слід створити спеціальні середовищні умови. 

Більш детально ці питання розглянуто в авторській публікації [41]. 

У колі подальшої уваги стали напрацювання з проблеми обдарованості в 

зарубіжній теорії та практиці. Тож було продовжено аналітичну діяльність у 

напрямі поглибленого вивчення підходів закордонних учених з цієї 

проблематики. 

 

2.2 Формування обдарованої особистості в зарубіжній теорії та 

практиці 

 

Аналіз зарубіжної педагогічної та психологічної літератури засвідчує, що 

сьогодні не існує єдиного підходу до визначення суті обдарованості. Понад 

століття науковці активно дискутують у цій площині та вкладають різний зміст 

у досліджуване поняття. Проблему обдарованості вивчали багато зарубіжних 

учених, зокрема Д. Векслер [247], Г. Гарднер [225], Г. Гитзел [226], К. Геллер 

[227], Ф. Мьонкс, Х. Бокстель, Дж. Ролофс та М. Сандерс [243], Дж. Рензуллі 

[233; 234; 235; 236; 242], А. Танненбаум [241], С. Цесі та А. Роацці [214], 

В. Штерн [238; 239] та інші.  

Одним із перших поняття «обдарованість» використав англійський 

психолог Ф. Гальтон у своїй праці «Спадковий геній», надрукованій у 1869 році 

[224]. Учений займався вивченням родин талановитих людей та виявив 

успадкування обдарованості. Дослідивши 977 видатних людей із 300 сімей, він 

довів, що геніальність закладена в природі самої людини й зумовлена 

насамперед спадковістю. Крім того, дослідник встановив взаємозв’язок понять 

«обдарованість», «здібності» та «успіх». Незважаючи на абсолютизацію 

спадкового фактора, він визнавав і роль середовища та виховання. Саме 

зазначені положення стали основою його теорії обдарованості [224, с. 14]. 
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Поняттям «обдарованість» Ф. Гальтон розумів як певні здібності людини, 

від яких залежить успішність будь-якої професії. Для дослідника є також 

очевидним, що на її розумовий розвиток впливає й чимало різних інших 

чинників. Так, він визначив існування певних професійних груп, які 

продукують більше обдарованих дітей, ніж інші. Дослідник зробив загальний 

висновок, що соціальні переваги мають велику силу, якщо йдеться про 

піднесення людини до положення державного діяча, чого ніколи не досягне 

людина звичайного походження [30].  

Погоджуємося з положеннями дослідника щодо впливу різних чинників 

на формування обдарованої особистості та будемо зосереджувати увагу на їх 

конкретизації з тим, щоб урахувати при створенні освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей.  

Відзначимо, що одним із перших проблему обдарованості досліджував 

В. Штерн, який розглядав це поняття як загальну здатність індивіда свідомо 

орієнтувати своє мислення на нові вимоги, як загальну здатність психіки 

пристосовуватися до нових завдань і умов життя [199]. Учений вважав 

неприйнятним визначати обдарованість через вимірювання рівня IQ 

особистості, оскільки на той час було незрозуміло, яке його значення дозволяє 

зарахувати її до категорії обдарованих.  

Таким чином, він припустив, що обдарованість – це лише можливість 

досягнень, і не обов’язково високих [239, с. 48]. На його думку, обдарованість 

слід розглядати як потенціал здібностей людини для досягнення високих 

результатів в одній або кількох сферах.  

Окрім того, В. Штерн розмежовував поняття «інтелект» та 

«обдарованість» та розглядав їх як окремі аспекти особистості, а не визначальні 

фактори. У своїх працях учений доводив, що для розвитку обдарованості 

необхідним є поєднання успадкованих чи індивідуальних задатків і впливу 

навколишнього середовища, тобто внутрішніх та зовнішніх чинників. Тому 

згідно з теорією цього науковця, обдарованість визначають не лише закладені 
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здібності, а й соціальний вплив довкілля: сім’ї, закладу освіти, оточення тощо 

[239, с. 59–63].  

Зазначені положення цієї теорії є основоположними для дослідження, як і 

теза щодо важливості соціального впливу на обдаровану особистість, що ще 

більше переконує у правильності обрання шляху. 

На підтримку теорії В. Штерна виступають Е. Леллі та Л. Лебрант, які 

визнають хибним використання тестів з метою оцінки рівня обдарованості 

[230, с. 243–256]. Дослідники Дж. Гетцелс та Ф. Джексон, вивчаючи питання 

емпіричного дослідження креативної обдарованості та високого інтелекту, 

також підтверджують ненадійність використання інтелектуальних тестів для 

визначення обдарованості [226]. На такій же позиції перебувають і К. Геллер та 

Ф. Мьонкс [229].  

С. Цесі та А. Роацці також переконані в тому, що інтелект людини не 

можна вимірювати лише IQ. Науковці вважали, що слід враховувати вплив 

«когнітивного потенціалу», який розуміли як сферу інтелекту, яка так само є 

біологічно зумовленою і взаємопов’язаною з індивідуальним оточенням або 

контекстом [214, с. 98]. На їхню думку, саме взаємодія між когнітивним 

потенціалом і базою знань є основою розвитку інтелекту та реалізацією 

здібностей обдарованої дитини. 

Отже, згідно з теорією С. Цесі та А. Роацці, повсякденне, або «життєве», 

інтелектуальне функціонування неможливо пояснити на підставі одного лише 

IQ або певних біологічних уявлень про природу загального інтелекту 

[214, с. 98]. Зважуючи на викладене вище, уважаємо доцільним не надавати 

тестуванню обдарованих учнів за показником IQ вирішального значення та 

виважено підходити до розроблення та проведення комплексних діагностичних 

заходів цього контингенту. 

Як вже зазначалось, основою обдарованості є задатки, які розвиваються 

завдяки впливу різних факторів навколишнього середовища, у тому числі й 

освітньо-розвивального. 
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Для обґрунтування обраного підходу проведемо поглиблений аналіз 

теорій обдарованості зарубіжних вчених. С. Рейс (Sally M. Reis), професор 

педагогічної психології Університету Коннектикуту, президент Національної 

асоціації обдарованих дітей активно вивчав проблему обдарованості протягом 

1980-х і 1990-х рр. та дійшов висновку, що за цей період представлено 

щонайменше шістнадцять теорій обдарованості різних авторів (Albert and 

Runco; Bamberger; Borkowski and Peck; Csikszentmihalyi and Robinson; Davidson; 

Feldhusen; Feldman and Benjamin; Gallagher and Courtwright; Gruber; Haensly, 

Reynolds and Nash; Jackson and Butterfield; Renzulli; Stanley and Benbow; 

Sternberg; Tannenbaum, Walters and Gardner) [237]. 

Розглянемо найбільш популярні моделі обдарованості, розроблені 

європейськими й американськими дослідниками, аналізуючи більш детально ті 

з них, які є важливими для дослідження. 

Серед багатьох, у тому числі й значно складніших моделей структури 

обдарованості, на особливу увагу заслуговує типологічна багатовимірна 

(«трикільцева») модель Дж. Рензуллі [235; 242]. Основу теоретичної моделі 

обдарованості становить тріада чинників, уперше виділених цим ученим: 

креативність, здібності вищі за середній рівень та мотивація. Ця модель у 

подальшому була доповнена поняттями «родина», «школа» та «однолітки» 

[243, с. 39–65]. Пізніше ця теорія була названа «тривимірною» через три групи 

чинників, які розглядались як провідні для реалізації обдарованості: 

інтелектуальні можливості, творчі здібності та соціальне оточення. У цьому 

контексті становлять інтерес і праці Р. Стернберга, який дослідив зміст та 

організацію уявлень про інтелект, креативність і мудрість та розробив 

«пентагональну імпліцитну теорію обдарованості» [240, с. 5–16].  

Дж. Рензуллі вважав, що існують не обдаровані люди а так звана їхня 

«обдарована поведінка». Він відзначав, що обдарованій людині властиві не 

лише високий інтелект, здібності, але ще й витримка, креативність, здатність 

концентруватися на виконанні завдань [233; 234; 236]. Дослідник також довів, 

що не існує прямого зв’язку між високим рівнем IQ та досягненнями 
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особистості, важливою є також креативність, яку неможливо точно визначити. 

Проте, підкреслював він, є чинники, які вказують на її наявність у людини, а 

саме: гнучкість та винахідливість. 

Досягнення високого результату можливе лише за наявності бажання й 

наполегливості, які є невід’ємними ознаками обдарованої особистості 

[234, с. 217–224]. Важливим для подальшої роботи, є також висновок про те, 

що необхідно проводити як загальну шкільну діагностику, так і діагностику 

управління школою [211, с. 213–216]. 

Характеристики обдарованості Дж. Рензуллі розподілив у такий спосіб: 

- вищі за середні здатності (загальні): високий рівень абстрактного 

мислення, адаптація до нових ситуацій, швидкий і точний пошук інформації; 

- вищі за середні здатності (конкретні): застосування загальних 

здібностей до певної галузі знань, здатність відсортовувати релевантну 

інформацію від нерелевантної, здатність набувати та використовувати передові 

знання та стратегії у вирішенні проблеми; 

- обов’язкові здатності: здатність до високих рівнів інтересу, ентузіазм, 

рішучість у певній галузі, упевненість у собі та прагнення досягти успіху, 

уміння виявляти значні проблеми в галузі, встановлення високих стандартів для 

роботи; 

- творчий підхід: швидкість, гнучкість й оригінальність думки, 

відкритість до нових вражень та ідей; допитливість, готовність піти на ризик; 

чутливість до естетичних характеристик [233, с. 41–53]. 

Положення про те, що важлива роль у розвитку особистості належить не 

лише інтелекту, а й мотивації та креативності, які підтримуються оточенням 

людини, будемо використовувати в подальшому науковому пошукові під час 

розроблення індивідуальних освітніх траєкторій обдарованих учнів у 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для цього контингенту. 

Важливою для нас є і теорія когнітивного розвитку Дж. Андерсона, яка 

продовжує та конкретизує багатовимірну модель обдарованості. Модель, 
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розроблена цим дослідником, стала найбільш популярною серед гібридних 

моделей. Під час її вдосконалення Дж. Андерсоном вона змінювала форми та 

назви: початкова назва ACTE (Anderson, 1976) перетворилася в ACT (Anderson, 

1983), яка потім була перетворена в ACT-R (Anderson, 2004) [210].  

Цікавим є виділення модулів, які виступають, на думку науковця, 

когнітивною основою універсальних здібностей: 

1. Перцептивно-моторний модуль – для проведення ідентифікації об’єктів 

та контролю рухів. 

2. Модуль пам’яті, що складається з декларативної пам’яті, в якій 

інформація зберігається у вигляді частин, та процедурної пам’яті, яка вміщує 

знання про способи діяльності. 

3. Модуль цілей, які забезпечують координацію роботи процедурної 

пам’яті [210, с. 261–264]. 

Наведені модулі, згідно з теорією Дж. Андерсона, функціонують 

незалежно один від одного, характеризуються автоматичністю, а утворення 

нових модулів є чинником зростання когнітивних здібностей у процесі 

індивідуального розвитку особистості. Також автор визначає у складі інтелекту 

наявність двох специфічних здібностей: перша пов’язана з особливостями 

мислення, друга – із зоровим і просторовим сприйняттям. Цим специфічним 

здібностям, на думку вченого, притаманні базові механізми перероблення 

інформації. Саме їх наявність надає особистості можливості більш ефективно 

використовувати процеси мислення, завдяки чому досягати більш високих 

результатів [210, с. 261–264]. 

Наведені рекомендації стали основою організації освітнього процесу 

обдарованих учнів у проведеному дослідженні під час визначення форм, 

методів та засобів для формування у них ключових компетентностей. 

Теорію множинного інтелекту як одну з теорій обдарованості розробив й 

американський психолог Г. Гарднер. Автор не виокремлював інтелект та 

обдарованість як окремі поняття. Він виділив вісім видів інтелекту [225, с. 77–

343]: 
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1. Вербально-лінгвістичний. Включає чутливість до усної та писемної 

мови, здатність вивчати мови та здатність використовувати їх для певних 

цілей. Характерний для успішних юристів, ораторів, письменників і поетів. 

2. Музично-ритмічний. Передбачає талант у створенні музики та її 

сприйнятті. Важливий для музикантів. 

3. Художньо-просторовий. Пов’язаний зі структурами у великому 

просторі. Він характерний для пілотів, скульпторів, хірургів, шахістів, 

інженерів, графіків або архітекторів. 

4. Фізико-кінестетичний. Містить потенціал для використання тіла та 

окремих його частин. Характерний для танцюристів, акторів та спортсменів. 

Цей вид інтелекту також важливий для ремісників, хірургів, механіків і 

багатьох інших представників технічних спеціальностей. 

5. Натуралістичний розум або природний інтелект. Включає здатність 

спостерігати, розрізняти, розпізнавати та розвивати чутливість до явищ 

природи. Така здатність важлива для натуралістів, екологів, ветеринарів та 

кухарів. 

6. Міжособистісний інтелект. Здатність відчувати невисловлені почуття 

та наміри інших людей (порівняний з емпатією) і впливати на їхні настрої та 

емоції. Ця здатність – основна умова успішної взаємодії з іншими людьми. 

Такі навички притаманні сильним політичним або релігійним лідерам, батькам, 

учителям. 

7. Логіко-математичний. Передбачає здатність логічно аналізувати 

проблеми, виконувати математичні операції та досліджувати наукові питання. 

Притаманний математикам, логістам, програмістам, ученим. 

8. Внутрішньо-особистісний. Характеризує здатність розуміти власні 

почуття та впливати на них, настрої, слабкості, спонукання й мотиви. У таких 

людей є справжня ментальна модель їхньої особистості, яка допомагає їм 

передбачити свою поведінку в різних ситуаціях. Цей внутрішній підхід 

самопізнання допомагає людям ухвалювати правильні рішення. 
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Праці Г. Гарднера зазнали критики з боку деяких вчених [246], які 

вважали, що його класифікація не є новою, оскільки більшість виділених видів 

інтелекту вже обговорювалися як первинні чинники або як складники більш 

поширених та емпірично кращих моделей ієрархічного інтелекту [213]. Також 

ученого звинувачували в тому, що він не врахував усіх останніх досліджень і не 

визначив усіх взаємозв’язків між факторами, що вступало в протиріччя з 

загальноприйнятою теорією інтелекту. Відмітимо, що Г. Гарднер не 

заперечував, що багато з його ідей вимагають емпіричної перевірки.  

Для нашого дослідження з цієї теорії становлять інтерес характеристики 

логіко-математичного, фізико-кінестетичного, натуралістичного видів 

інтелекту, оскільки вони пов’язані саме зі створенням освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих учнів природничо-математичного профілю 

(напрями: хімія, фізика, біологія). 

Засновником біоeкологічної теорії інтелекту виступив С. Цесі 

(Ceci, 1990), який підкреслював, що в пізнанні головну роль відіграють 

планетарні та біологічні процеси. Він вважав, що кожен індивід займає певну 

екологічну нішу, яка зумовлена індивідуальним та історичним розвитком, що є 

найбільш вагомими чинниками професійного та економічного успіху 

особистості, ніж її IQ. Вивчаючи процеси мислення, він дійшов висновку, що 

людина повинна проходити в процесі мислення певні етапи, які залежать від її 

розвитку. Автор зазначав, що саме пізнання є рушійною силою розвитку, а не 

навпаки. Виходячи з такого розуміння взаємодії розвитку та пізнання, C. Цесі 

робить припущення, що психічні та фізичні особливості людини 

успадковуються генетично.  

Згідно з теорією цього вченого в розвитку особистості важливими є три 

типи «контекстів»: соціальний, психічний та фізичний. Кожен з них може 

впливати на ефективність когнітивних здібностей та їх розвиток, одночасно 

обмежуючи й полегшуючи продуктивність, створюючи як безперервність, так і 

розриви, у тій мірі, в якій ці контексти узгоджуються між завданнями. Спосіб, у 

який особистість відображає проблеми, є ментальним контекстом. Детальне 
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уявлення знань у певну систему дає можливість прийняти більш складні 

рішення, оскільки в такий спосіб кодуються проблеми, визначаються можливі 

типи стратегій, які будуть реалізовуватись. Хоча всі три типи «контекстів» 

можуть бути логічно ідентифіковані та відокремлені, пізнання зазвичай 

відбувається одночасно в соціальному, ментальному та фізичному контекстах. 

Зміна фізичного «контексту» може призвести до зміни як у соціальному, так і в 

ментальному. Використовуючи в навчанні різни види завдань, учень змушений 

застосовувати різні «контексти», які вимагають висування нових стратегій 

рішень, унаслідок чого відбувається засвоєння нових знань [214, с. 74–77].  

Наведені положення покладено в основу інноватизації педагогічного 

процесу під час навчання обдарованих дітей в умовах проведеного 

дослідження. На цій підставі та з урахуванням сучасних тенденцій розвитку 

освіти обирались інноваційні форми, методи та засоби навчання обдарованих 

учнів. Водночас велась активна робота з пошуку ефективних форм та методів 

формування професійно-педагогічної готовності учителів до формування в 

учнів ключових компетентностей у спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей, оскільки положення щодо трьох типів 

«контекстів» (соціального, психічного та фізичного) є прийнятним і для цього 

контингенту. 

У колі особливої уваги – встановлення чинників упливу на обдаровану 

особистість. Наведемо результати цієї роботи. Так, А. Танненбаум визнавав, що 

провідна роль у реалізації потенціалу здібностей особистості належить 

випадковим чинникам. Учений підкреслював й важливість впливу чинників 

зовнішнього середовища: культурно-історичних, національних, географічних та 

кліматичних. Тобто обдарованість у його концепції розглядається як система, 

яка охоплює низку чинників [241].  

Зазначимо, що вплив різних чинників на розвиток обдарованості вивчали 

й інші дослідники, одні з яких вважали, що провідну роль відіграють критичні 

життєві події [211; 215; 228], інші віддавали перевагу соціальним чинникам 

[229; 237] або концепту особистості [221; 229]. У типологічній багатовимірній 
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моделі обдарованості це поняття тлумачиться як багатовимірний конструкт 

здібностей [211; 223; 229; 244]. Ряд авторів [215; 271; 221; 232; 241; 248] також 

визначали існування значної кількості чинників впливу на розвиток 

обдарованості, які є як індикаторами здібностей, так і умовами високих 

досягнень. Серед них когнітивні ознаки особистості (мотивація, страх, уміння 

опановувати себе, стресостійкість), а також чинники навколишнього 

середовища (мікроклімат у сім’ї та закладі освіти, критичні життєві події тощо) 

[211, с. 216].  

Досліджував чинники впливу на механізми розвитку таланту в дітей і 

Б. Блум. Він вивчав процеси, за допомогою яких молоді люди, які досягли 

найвищого рівня успішності, розвивали свої здібності. У досліджуваній групі 

були піаністи, скульптори, математики, олімпійські чемпіони з плавання та 

чемпіони з тенісу, які досягли високих показників у віці до 35 років.  

За результатами дослідження Б. Блум визначив такі чинники успішності 

особистості:  

- домашнє середовище, яке розвиває трудову етику та позитивне 

ставлення до праці;  

- оцінка батьками високих досягнень, прояву таланту дитини;  

- сумісна діяльність сім’ї та вчителів.  

На його переконання, усе це стимулює процес отримання високих 

досягнень [218].  

По-іншому розглядають проблему чинників впливу на обдаровану дитину 

Дж. Бетса та М. Нейхарт. Вони зробили спробу пов’язати особливості в 

поведінці такої дитини з метою визначення її ролі в колективі. При цьому вчені 

слушно зазначають, що лише незначна кількість досліджень зосереджені на 

цілісній перспективі обдарованої дитини. Більшість із них стосуються, 

зазвичай, одного аспекту розвитку сфери досягнень або інтересу дитини. До 

таких досліджень вони відносять праці вчених Colangelo & Parker (1981); 

Delisle, JR (1982); Gregory & Stevens-Long (1986); Kaiser, Berndt and Stanley 
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(1987), Schwolinski & Reynolds (1985) [212, с. 248–253]. Тож Дж. Бетса та 

М. Нейхарт зазначають, що проблеми обдарованої дитини слід вирішувати з 

урахуванням взаємодії емоційних, соціальних, когнітивних та фізичних 

чинників, оскільки таке явище є сукупністю та єдністю багатьох характеристик. 

Обдарованість не повинна визначатися окремими категоріями, адже кожний 

аспект особистості та її розвитку впливає та взаємодіє з усіма іншими 

аспектами. Їх слід розглядати як конструкцію, яка впливає на особистість [212, 

с. 248–253]. Цей аспект докладно висвітлено в авторських працях [61; 64]. 

Отже, на думку зарубіжних учених, реалізації потенціалу обдарованої 

особистості сприяють різні чинники. Висновки щодо факторів упливу на 

обдаровану особистість є особливо цінними для дослідження, яке 

концентрується на побудові освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей.  

На основі проведеного аналізу робимо висновок про те, що всі чинники, 

які впливають на розвиток обдарованої особистості, можна класифікувати 

за трьома групами: макро-, мезо- та мікрочинники. До макрочинників 

відносимо культурно-історичний досвід; національний, географічний, 

кліматичний фактори тощо. До мезочинників належить шкільне середовище, 

засноване на принципі дитиноцентризму, соціальне середовище обдарованого 

учня тощо. В якості мікрочинників розглядатимемо родину, однолітків, засоби 

мас-медіа, громадськість, неформальні угрупування та критичні життєві події 

тощо. 

Для дослідження особливо цінними стали праці німецьких вчених 

(K. Heller, E. Hany, K. Perleth, W. Sierwald), оскільки одним із головних 

чинників впливу на розвиток особисті, зокрема обдарованої дитини, вони 

вважають шкільне середовище. Науковці довели, що слід аналізувати 

діяльність школи, психологічну детермінацію шкільної освіти як незамінних 

чинників розвитку обдарованості [211, с. 213]. 

Важливою умовою розвитку особистості ці вчені вважають реалізацію 

індивідуального підходу в шкільній системі. Зазначається, що індивідуальний 
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підхід слід реалізовувати, починаючи з молодшої школи, продовжуючи в 

середній та старшій під час вибору навчальних предметів і поєднанні системи 

загальноосвітньої та професійної освіти відповідно до інтересів учнів. 

Важливо, підкреслювали ці науковці, враховувати інтереси учнів до професії 

при вступі до школи, при переході їх від молодшої до середньої школи, також 

необхідно брати до уваги результати навчання та вподобання батьків.  

Одним із завдань учителя в процесі реалізації індивідуального підходу 

німецькі вчені називають пошук шляху до кожного учня. Критерієм 

ефективності реалізації індивідуального підходу, на їхню думку, виступає 

успішність учня в навчанні. Для прогнозування розвитку школи німецькі 

науковці пропонують використовувати так званий метод «Прогнозу діагнозу», 

який уміщує інформацію батьків про їхнє ставлення до школи, аналіз 

ефективності роботи школи, а також результати тестування інтелекту та 

здібностей учнів [211, с. 214–215].  

Наведені висновки взято за основу розроблення індивідуальної освітньої 

траєкторії обдарованого учня, яка формувалась на основі дуального навчання в 

умовах кластера. Спираючись на них проводився пошук шляхів ефективного 

супроводу обдарованого учня у процесі навчання як з боку педагогічного 

колективу закладу освіти, так і батьків. 

У підходах німецьких науковців зазначалось, що загальноосвітня школа 

повинна зосередити увагу на формуванні в учнів умінь вирішувати проблеми 

та вибирати правильне рішення. Такі вміння слід формувати як при взаємодії 

учня в колективі, так і в процесі навчання. Задля виміру розвитку таких 

здібностей в учнів учителю слід звертати увагу на ефективність тестів, які він 

використовує. Спочатку слід добирати тести, спрямовані на виявлення нахилів, 

інтересів учнів. На основі отриманих результатів необхідно проєктувати зміни 

в організації та методиці навчального процесу [211, с. 215]. При проведенні 

тестування обдарованих учнів будемо брати до уваги й ці рекомендації.  
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Наведені положення стали основою розроблення психолого-

педагогічного супроводу обдарованого учня, для реалізації якого заклад освіти 

повинен мати потужну психологічну службу.  

Цінними для нас були висновки німецьких науковців (K. Heller, E. Hany, 

K. Perleth, W. Sierwald) щодо того, що з метою аналізу ефективності роботи 

школи слід проводити: 

- прогнозування її розвитку; 

- здійснювати підтримку шкіл проведенням консультування вчителів 

(системний консалтинг);  

- здійснювати їхній психологічний супровід, в окремих випадках 

використовувати індивідуальні консультації, організовувати «поетапне 

консультування».  

На переконання цих учених, ефективність організації процесу в школі 

забезпечують: особистість учителя, майстерність викладання, згуртованість 

педагогічного колективу; взаємодія вчителів та учнів; організація позакласної 

роботи, позитивно-емоційна атмосфера в класі, ставлення учнів та 

педагогічного колективу до реалізації завдань навчання [211, с. 215].  

Беручи за основу наведені підходи, однією з організаційно-педагогічних 

умов створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованого контингенту обрали 

стимулювання вчителів до підвищення професійно-педагогічної готовності зі 

співпраці з обдарованими учнями. 

Німецькі дослідники підкреслювали, що презентація багатогранності 

успіхів діяльності школи залежить від правильного застосування критеріїв 

оцінювання, до яких вони відносили поведінку особистості, мотивацію, 

пізнавальні здібності та знання.  

Науковці виділяли пізнавальні, особистісні та організаційні умови 

навчання, які впливають на розвиток особистості. Серед пізнавальних умов 

навчання учня вони виділяли: 
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- індивідуальні особливості; 

- різні форми мислення; 

- комунікативні навички; 

- перцептивні навички; 

- просторову уяву.  

До особистісних умов навчання вчені відносили мотивацію, ставлення до 

навчання та самооцінку [211, с. 216].  

Важливим для нас у цьому аспекті стали й висновки, отримані 

В. Тесленко, де на основі аналізу робіт відомих американських учених 

встановлено, що для обдарованих дітей характерні [176, с. 34–35]: 

-  швидкість засвоєння навчального матеріалу, що потребує застосування 

форм і методів так званого «гнучкого темпу» («групування» за навичками, 

«ущільнення» програми, екстернат тощо); 

-  глибина вивчення навчального матеріалу, що потребує включення до 

програми нестандартних форм навчання (незалежне дослідження, оригінальне 

вивчення, наставництво, участь у спільних з вищим закладом освіти 

спеціальних програмах тощо); 

- випереджальні (унікальні) інтереси учнів цієї категорії, що потребують 

включення до програми додаткових форм навчання: спецкурси, групи за 

інтересами, клуби, наукові та художні ярмарки, інтернатура тощо. 

Результати цієї роботи враховувались під час розроблення критеріальної 

бази з визначення сформованості компетентностей обдарованих учнів.  

На думку німецького вченого К. Геллера, важливим є розташування 

школи; наявність технічних засобів навчання й обладнання; стосунки між 

школярами та педагогами; склад викладацького колективу, персоналу; 

навчальний план, можливість вибору предметів, зміст уроків, реалізація 

навчальних цілей на уроці, наявність стандартів оцінювання роботи вчителя й 

діяльності школярів [229, с. 218–219].  
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Наведені рекомендації покладено в основу розроблення просторово-

предметного та особистісного середовищ для обдарованих учнів в умовах 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти. 

Особливий інтерес для нас мала модель школи, що сприяє розвитку 

обдарованої дитини, яку розробив К. Геллер [229, с. 216] (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Модель школи для розвитку обдарованої особистості (за К. Геллером) 
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галузь психології – психології талановитих та обдарованих дітей, завданнями 

якої стало вивчення прояву обдарованості, виявлення причин затримки в 

розвитку таланту дитини та розроблення методів психологічної допомоги 

цьому контингенту. Автор аналізує програму розвитку інтелектуального 

потенціалу країни «Меріт», суть якої полягає у відборі найперспективніших 

старшокласників США, орієнтуючись на відгуки вчителів про зацікавленість 

дітей у науках та нестандартності їхнього мислення [116, с. 108].  

М. Гальченко, аналізуючи особливості психолого-педагогічної підтримки 

та розвитку обдарованої молоді в США, підтверджує ідею щодо значення 

доцільної та змістовної взаємодії особистості з середовищем для розвитку 

обдарованості й таланту [31, с. 77]. 

Встановлено, що Велика Британія створила організації, які забезпечують 

підтримку обдарованих молодих людей. Серед них такі як «Національна 

освітня асоціація для обдарованих дітей», «Управління стандартами в галузі 

освіти», Спільнота «Excellent East». У Польщі навчання обдарованих учнів 

здійснюється за індивідуальними програмами. Учням надається матеріальна 

допомога, для них проводяться різні конкурси, олімпіади.  

В Угорщині ще в 1990 році засновано Угорську асоціацію для 

обдарованих дітей, яка організовує конференції, семінари з питань 

обдарованості.  

В Іспанії та Італії існують центри, інститути, асоціації, фонди з допомоги 

обдарованим особистостям. У квітні 1989 року в Москві при Інституті 

психології АПН Росії відкрито Центр творчої обдарованості, на базі якого стали 

з’являтися школи для обдарованих дітей [116, с. 108–115].  

Вивчаючи це ж питання, Г. Руда та О. Ноздрачова зазначають, що в 

американській педагогіці існує велика кількість різноманітних методів і форм 

навчання обдарованих дітей: «магнітні школи», «класи пошани», 

«неградуйовані класи», навчання в групах «змішаних здібностей». Учені 

зазначають, що в таких європейських країнах, як Бельгія, Греція, Ірландія, 

Італія, Португалія, Франція, а також у Швеції, Данії, Норвегії, термін 
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«обдаровані учні» не згадується в законах про шкільну освіту. Спеціальні 

школи та навчальні програми для обдарованих учнів існують тільки як приватні 

освітні ініціативи або ж як навчальні курси в Центрах розвитку обдарованості 

при університетах [156, с. 4]. 

Досліджуючи досвід організації роботи з обдарованими дітьми в різних 

країнах, науковці встановили, що в Німеччині запроваджено особливу службу 

консультацій для здійснення навчання найбільш здібних учнів; створено 

молодіжне містечко для обдарованих дітей.  

У Франції ще з середини 80-х рр. ХХ століття у деяких закладах освіти 

з’явилися класи для обдарованих учнів. У 1988 році в місті Турі на базі низки 

національних асоціацій європейських країн створено міжнародну асоціацію 

Євроталант – комітет європейських країн з освіти інтелектуально розвинених, 

обдарованих і талановитих дітей і молоді [116, с. 109]. 

В Ізраїлі відсутні спеціалізовані школи для обдарованих дітей. У цій 

країні вважається, що всі обдаровані діти мають навчатися в школах за місцем 

проживання та відвідувати спеціалізовані центри. Однак слід підкреслити, що 

саме в цій країні існує багато нестандартних навчальних курсів для 

обдарованих дітей, позашкільних закладів, програм, літніх таборів [116, с. 110].  

О. Золотарьова з’ясувала, що в Ізраїлі основними формами навчання 

обдарованих школярів є класно-урочна, позаурочна та позашкільна. Тут багато 

спеціалізованих закладах освіти для обдарованих дітей, що займаються 

розвитком обдарованості в різних сферах людської діяльності [54, с. 175]. 

У контексті проведеного дослідження цікавою є праця С. Киріченко щодо 

вивчення організаційно-педагогічних засад роботи з обдарованими дітьми в 

системі освіти Австралії. Дослідниця визначає два основні етапи в історичному 

розвитку спеціалізованого навчання обдарованих учнів цієї країни.  

Перший етап передбачав відкриття перших «перспективних класів» для 

обдарованих учнів у Штаті Новий Південний Уельс у 1932 році. Другий 

почався після участі австралійської делегації в 1979 році в міжнародній 

конференції Всесвітньої Ради з питань обдарованих і талановитих дітей і триває 



182 

 

до сьогодні. С. Киріченко наголошує, що в Австралійському Союзі поняття 

«обдарованість» охоплює цілу низку здібностей: «інтелектуальні», «творчі», 

«соціальні», «фізичні» та поєднує кілька концепцій визначення талановитих 

дітей.  

В Австралії застосовуються такі форми навчання юних обдарувань, як 

індивідуалізація навчання, диференціація навчальних програм; групування 

обдарованих дітей; прискорення навчання (перехід у наступний клас 

екстерном, прискорене вивчення предмета, вступ до університету в ранньому 

віці). 

Однак перешкодою для розроблення спеціальних програм для 

обдарованих і талановитих дітей на австралійських теренах стають: 

- професійна некомпетентність вчителів; 

- негативне ставлення суспільства до високих інтелектуальних 

здібностей; 

- ігнорування освітніх потреб таких дітей; 

- системно-організаційна нестабільність програм освіти обдарованих; 

недостатня розвиненість інфраструктури системної підтримки обдарованих 

дітей, які проживають у сільських та віддалених районах [67, с. 14–16].  

Остання проблема є характерною й для нашої країни, що й спонукало нас 

зосередити увагу на її розв’язанні. 

Отже, питання обдарованості особистості привертають увагу 

закордонних науковців достатньо давно. Європейські й американські 

дослідники розробили низку цікавих теорій обдарованості, які є важливими для 

нас. Встановлено, що в основі обдарованості знаходяться задатки, які 

розвиваються завдяки впливу різних факторів навколишнього середовища, у 

тому числі й освітньо-розвивального.  

З’ясовано, що на розвиток обдарованої особистості впливають чинники, 

які можна класифікувати за трьома групами: макро-, мезо- та мікрочинники. 

Спираючись на ці висновки, було розпочато наступний етап дослідження з 
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визначення вимог до створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

 

2.3 Вимоги до створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

 

Однією з проблем сучасної шкільної освіти є створення для обдарованих 

учнів необхідних середовищних умов, які сприятимуть розвитку їхніх творчих 

здібностей, формуванню ключових компетентностей у світлі сучасних вимог і 

підготовки до саморозвитку. 

Аналіз першоджерел довів, що досліджень, які б концентрувалися на 

проблемі створення освітньо-розвивального середовища для розвитку 

обдарованих дітей в умовах спеціалізованих закладів загальної середньої 

освіти, украй мало (Л. Афанасьєва, С. Дороніна, Н. Єзерська, Н. Колодій, 

Е. Мішутіна, В. Покась [51; 72; 137] та ін.). З огляду на це на сьогодні 

практично відсутнє цілісне уявлення про таке середовище; бракує технології 

його створення; залишається проблемою визначення необхідних середовищних 

умов для реалізації вимог сучасної української школи з формування в учнів 

ключових компетентностей [55; 124; 139; 137]. 

Особливої значущості проблема набуває для учнів, які проживають у 

сільській місцевості. На сьогодні їхні навчальні можливості є обмеженими, а 

інтелектуальний потенціал – вагомим. Не викликає сумнівів той факт, що саме 

цей контингент значною мірою забезпечуватиме сталий розвиток суспільства та 

формування майбутньої еліти України. Але здебільшого ці діти часто є 

соціально виключеними, бо для них недоступні центри позашкільної освіти, 

недостатньо розвинені психолого-педагогічні інструменти їхньої підтримки, 

низькою є якість освіти [99, с. 106]. 

Відзначимо, що взагалі мало дослідників, які вивчають проблеми 

сільської школи. З-поміж них відмітимо Л. Байбородову та Л. Серебренникова 

[8], М. Гур’янову, В. Орлова та В. Кашалову [44], Н. Шиян [197] та інших. 
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Проте останнім часом почала зростати увага науковців до питань обдарованих 

дітей із сільської місцевості. Це розвідки таких учених, як Б. Лисенко та 

Т. Ковальчук [99], І. Сопівник та О. Фещук [170], В. Холод та 

Н. Краснокутський [185] та інших.  

Доведемо перспективність посиленої уваги до обдарованих дітей із 

сільської місцевості. Проведений аналіз біографій видатних учених, інженерів, 

політичних лідерів, бізнесменів показує, що питома вага обдарованих 

особистостей із сільської «глибинки» є значно вищою [9, с. 84]. Зокрема, 

Леонардо да Вінчі народився в селищі Анкіано поблизу Вінчі; Ніколо Тесла – в 

селі Сміляни, провінції Ліка; Тарас Шевченко – у селі Моринці; Іван Франко – 

у селі Нагуєвичах; Іван Пулюй – у селищі міського типу Гримайлів; Микола 

Амосов – у селі Вільхове Вологодської губернії [170, с. 242]. Безумовно, цей 

перелік далеко не повний. Тож переконані, що саме обдаровані діти із сільської 

місцевості є інтелектуальним потенціалом країни й виступають головним 

ресурсом на шляху економічного, наукового, творчого розвитку нашої країни 

на сучасному етапі. 

Таким чином, сьогодні питання створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для такого 

контингенту набувають особливого значення, оскільки це найбільш ефективний 

шлях забезпечення відповідних комфортних умов для розкриття обдарувань 

учнів. Однак наукову роботу в такому важливому напрямі лише розпочато.  

Небагато в Україні й освітніх закладів, які розв’язують це складне 

завдання. Серед них Полтавський обласний ліцей-інтернат для обдарованих 

дітей із сільської місцевості імені А. С. Макаренка при Кременчуцькому 

педагогічному училищі, який створено в 1997 році. Сьогодні він має назву 

Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів при 

Кременчуцькому педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка (Ліцей 

«Політ»). Цей заклад здійснює навчання за профілями іноземної філології, 

інформаційних технологій, математичним, хіміко-біологічним та історико-

економічним. 
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У 1998 році розпочав роботу Івано-Франківський обласний ліцей-інтернат 

для обдарованих дітей із сільської місцевості, який у 2017 році змінив назву на 

Івано-Франківський академічний ліцей-інтернат Івано-Франківської обласної 

ради. Навчання тут проводиться за шістьма профілями: інформаційних 

технологій, філологічним, правничим, економічним, біологічним та 

спортивним. 

У 2012 році на базі Житомирського обласного педагогічного ліцею 

створено Житомирську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів «Нова 

генерація» Житомирської обласної ради. Заклад мав статус загальноосвітньої 

школи-інтернату багатопрофільного спрямування для здібної та обдарованої 

молоді із сільської місцевості за такими профілями навчання, як українська та 

іноземна філологія, історичний, фізико-математичний, біолого-хімічний, 

економічний та спортивний. Сьогодні він називається Комунальний заклад 

«Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей» 

Житомирської обласної ради.  

У 2012 році Чернівецька школа-інтернат на Нововінницькій отримала 

статус багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей із сільської місцевості. 

Зараз заклад має назву Комунальна обласна спеціалізована школа-інтернат II-III 

ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів «Багатопрофільний 

ліцей для обдарованих дітей». Серед напрямів роботи закладу – суспільно-

гуманітарний, природничо-математичний, інформаційних технологій та 

спортивний. 

Харківська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Обдарованість» розпочала свою діяльність у 2009 році як спеціалізований 

навчальний заклад для здібних і талановитих дітей із сіл, селищ та міст 

Харківської області. Зараз назву змінено на Комунальний заклад «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської 

обласної ради». Освітній процес тут здійснюється за природничо-

математичним та технологічним напрямами. Серед них фізико-математичний, 

біолого-хімічний та інформаційно-технологічний профілі. У 2010 році школа-
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інтернат отримала статус експериментального загальноосвітнього закладу 

освіти всеукраїнського рівня.  

Дисертаційна праця присвячена результатам експерименту, який 

проводився за участі авторки як керівника закладу освіти. Таким чином, вимоги 

до створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей із сільської місцевості, 

наведені нижче, є результатом як наукового пошуку, так й узагальнення 

власного практичного досвіду та діяльності споріднених закладів освіти. 

Серед особливостей обдарованих дітей із сільської місцевості на підставі 

аналізу їхніх документів та наших спостережень, результатів роботи фахівців 

психологічної лабораторії, опитувань педагогів, вихователів та батьків учнів у 

Комунальному закладі «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

«Обдарованість» Харківської обласної ради» визначено такі: 

1. Усі вихованці є членами нового колективу, що створює проблеми 

їхньої соціальної адаптації, виявлення лідерів, згуртованості, комунікації з 

учасниками освітнього середовища тощо; 

2. Мають місце проблеми з адаптацією учнів як до умов нового 

середовища закладу освіти, так і до умов мегаполісу, в якому вони тепер 

проживають.  

3. У попередніх колективах вихованці були визнаними лідерами, а тут 

вони опинились у середовищі переважно таких же лідерів з високим рівнем 

особистої конкуренції, що породжує проблеми сумісності у класних 

колективах, кімнатах для проживання тощо. 

4. Учні відчувають себе елітою, обранцями, очікують до себе 

відповідного ставлення, готові витримувати значні навантаження заради 

майбутньої успішності в дорослому житті шляхом набуття якісної освіти, 

прагнуть виділятися серед однолітків корпоративною культурою, вищим рівнем 

освіченості, самостійністю, прагненням у майбутньому бути потрібними 

суспільству як фахівці. 
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5. Школярі, що стали учнями закладу освіти, часто мають значні успіхи 

у вивченні окремих предметів, але не є кращими у вивченні інших, оскільки 

мають різнорівневу підготовку. 

6. Цілодобове перебування в замкненому середовищі викликає в певної 

частини учнів внутрішній протест, потребу усамітнення та бажання родинного 

затишку та уваги. 

7. Вихованці мають одночасно справлятись з проблемами адаптації до 

нових умов життя та освіти за вищим освітнім рівнем і самостійного 

розв’язання щоденних побутових потреб самообслуговування, дотримання 

особистої гігієни (прання, прасування, прибирання спального приміщення 

тощо). При цьому вихователь, класний керівник та психолог є для них новими і 

чи не єдиними дорослими, які можуть допомогти впоратися з таким 

навантаженням у нових умовах існування. Але цих фахівців замало на класний 

колектив із 30 осіб. 

8. Поставлені в умови дотримання чітких вимог режиму роботи 

спеціалізованого закладу освіти, які є більш суворими та інтенсивними, ніж 

режим попереднього домашнього та шкільного життя, учні часто проявляють 

дратівливість, певну нервову збудженість, бажання ігнорувати контроль за 

ними. 

9. Прибуття до спеціалізованого закладу освіти дітей із благополучних 

родин значно утруднює їхню адаптацію до умов інтернатного життя, викликає 

певні проблеми поведінки в побуті та спілкуванні з ровесниками, вчителями та 

вихователями. 

10. Багато хто з учнів має, окрім загальної обдарованості, ще й спеціальні 

задатки та здібності (спортивні, мистецькі, технічні, вокальні тощо) та різний 

рівень мотивації до вивчення окремих предметів, що потребує створення 

додаткових умов в освітньо-розвивальному середовищі закладу освіти. 

11. Деякі вихованці мають певні проблеми з фізичним здоров’ям (зір, 

опорно-рухова система, нефрологія, шлунково-кишковий тракт, неврози та ін.), 
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які батьки часто не могли розв’язати у сільській місцевості через обмежені 

можливості. 

12. Частими є випадки, коли в дітей відсутній виражений патріотизм 

щодо «малої батьківщини», тож вони не пов’язують своє майбутнє з 

поверненням до неї після отримання вищої освіти, якої прагнуть усі без 

винятку. 

13. Прихильність до батьків, яким вони зобов’язані створенням умов для 

розвитку їхніх обдарувань, теперішні родинні зв’язки для частини учнів не є 

пріоритетною цінністю. Проте є прагнення до створення власної родини в 

майбутньому, але тільки після досягнення фінансового добробуту та високого 

суспільного статусу. Здебільшого вони розглядають щастя як необхідну 

обов’язкову винагороду в дорослому житті за наполегливу навчальну працю, 

живуть майбутнім, перспективною метою, яку, на їхню думку, допоможе 

реалізувати навчання в спеціалізованому закладі освіти. 

14. Учні пов’язують майбутні очікування із закладом освіти як з «дивом», 

здебільшого розуміючи, як багато вони отримали безкоштовно, тож готові 

компенсувати ці переваги якісним і старанним навчанням, участю в 

позашкільних заходах. 

Таким чином, встановлено, що процес навчання, виховання та розвитку 

обдарованих дітей із сільської місцевості у спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти має певні педагогічні та психологічні проблеми. Їхнє 

розв’язання покладено в основу створення освітньо-розвивального середовища 

для цього контингенту в проведеному дослідженні. 

Враховуючи те, що проблема обдарованості сільської молоді знаходиться 

лише у витоків свого розвитку, урахуємо досвід створення середовищних умов 

для обдарованого контингенту в освітньому процесі закладів загальної 

середньої освіти [2; 25; 36–39; 52; 71; 77; 108; 134; 140; 145; 159; 168; 178; 186] 

з тим, щоб найкращі напрацювання у цьому напрямі перенести у площину 

нашого дослідження. 
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Акцентуємо, що освітнє середовище – це та частина соціальної дійсності, 

де відбувається саморух і керований розвиток обдарованої особистості. 

Розвиток здібностей до надвисоких рівнів, їх інтеграція в особистісні структури 

неможливі без урахування соціально-культурного контексту освітньої сфери. 

Соціальний запит, взаємодія з оточенням і педагогічна взаємодія – такі ж 

обов’язкові й важливі чинники розвитку обдарованої дитини, як креативність, 

інтелектуальні здібності й мотивація.  

Отже, саме в освітньому середовищі формується «здібність до розвитку 

здібностей» [76]. Можливості освітнього середовища закладу освіти мають усі 

потенції, щоб стати ресурсом покращення якості освіти та джерелом розвитку 

досвіду того, хто навчається, в різних сферах життя [18, с. 22]. 

Слід відзначити, що розвиток науки, техніки та сучасного соціуму 

відбуваються швидкими темпами. Тому зараз суспільству потрібна 

випереджувальна педагогіка з дієвою системою психологічного й 

інтелектуального особистісного розвитку, яка сприятиме формуванню у того, 

що навчається, критичного й творчого мислення, уміння визначати 

суперечності, установлювати й аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, 

прогнозувати варіанти розв’язання складних ситуацій [26; 178]. Причому в 

межах цієї педагогіки має бути сформований новий напрям із виявлення та 

розвитку обдарованих дітей із сільської місцевості. 

Сьогодні перед закладами освіти постає завдання оновити освітньо-

розвивальне середовище з метою привести його у відповідність із сучасним 

рівнем технологічного розвитку суспільства, його станом і тенденціями 

розвитку. З огляду на це актуальним є визначення вимог до освітньо-

розвивального середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 

з орієнтацією на роботу з обдарованими дітьми, особливо, якщо вони 

проживають у сільській місцевості.  

Зауважимо, що низка вчених (О. Музика, Р. Семенова, О. Шапран, 

Ю. Шапран, Т. Щербакова), розробляючи питання організації ефективного 

освітнього середовища, виокремили педагогічні умови його створення і 
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функціонування, зокрема такі, як: побудова освітнього середовища на основі 

гуманістичного та особистісно орієнтованого підходів з урахуванням 

партнерського співробітництва, довіри та поваги всіх його суб’єктів, що 

дозволяє вільно реалізовуватись пізнавальним інтересам, потребам і запитам 

учнів; спрямованість викладачів, адміністрації, учнів на цінності пізнання, 

творчості та творчої діяльності особистості; практична діяльність учнів і 

педагогів у творчому пошуковому режимі, що дозволяє сформувати в дитини 

реальний життєвий досвід; ефективне використання матеріально-технічних, 

науково-методичних та кадрових можливостей закладів освіти різних рівнів; 

застосування інноваційних технологій, доступність численних можливостей 

для різних видів пізнавальної діяльності; спокійне ставлення до невдач, 

високий рівень толерантності з боку педагогів [107; 120; 127; 192; 202]. Однак 

ці умови не повною мірою враховують і розкривають розвивальний потенціал 

освітнього середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти в 

роботі з обдарованими учнями. 

Переконані в тому, що обдарованим дітям із сільської місцевості слід 

надати рівні можливості для отримання якісної освіти з тим, щоб реалізувати 

вимоги Декларації прав дитини (1959 р.), в яких наголошується, що дитина для 

повного й гармонійного розвитку її особистості потребує любові та розуміння; 

умов для особистісного зростання. Ще раз наголосимо, що особливе значення 

це має для обдарованих учнів, оскільки вони є специфічною категорією і 

потребують створення необхідних умов, що сприяють розкриттю та підтримці 

їхніх талантів, задоволенню пізнавальних потреб у вольовій, емоційній та 

інтелектуальній сферах, їхньому саморозвитку й самореалізації як творчих 

особистостей. 

Варто підкреслити, що питання роботи з обдарованими дітьми визнані 

актуальними в усьому світі. Так, наприкінці 1970-х рр. почала роботу Всесвітня 

рада для обдарованих і талановитих дітей (World Council for Gifted and Talented 

Children). Її основне завдання – забезпечити реалізацію цінного потенціалу 

талановитих і обдарованих дітей на користь людства [248]. Рада співпрацює зі 
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світовими, регіональними та національними організаціями з проблем освіти, 

зокрема: з Європейською радою високоздібних людей (European Council of High 

Ability), яка має на меті просувати вивчення проблем осіб із високим 

потенціалом (їх діагностика, підтримка, розвиток здібностей) та втілення 

результатів досліджень у життя [219]; Європейським комітетом з освіти дітей 

та підлітків (Eurotalent), який спрямовує свою діяльність на виявлення 

обдарованих особистостей, проведення досліджень питань обдарованості, 

організацію різних заходів (конференцій, наукових зустрічей тощо) з метою 

підтримки талановитих людей [220], а також Союзом обдарованої молоді 

(Україна), метою якого є захист інтересів обдарованих особистостей, сприяння 

реалізації їхніх можливостей у сучасному житті шляхом здійснення різних 

видів діяльності (просвітницької, наукової, культурної, спортивної, оздоровчої, 

екологічної тощо) [171]. 

Питання виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей є 

пріоритетними й у вітчизняній системі освіти. Так, розвиток талантів і нахилів 

особистості, її інтелектуальних, фізичних і творчих здібностей є серед завдань, 

що постають перед сучасною системою освіти [142]. Концепція «Нова 

українська школа» також визнає, що кожна дитина має унікальні здібності й 

таланти, а місія школи – допомогти розкрити й розвинути їх на основі 

партнерства між учнем, учителями й батьками [124, с. 135]. Окрім того, у 

Національній програмі «Діти України» визнається необхідність забезпечення 

підтримки творчо обдарованої особистості, розроблення концепції пошуку, 

допомоги та розвитку обдарованих дітей [141].  

У цьому контексті представляє значний інтерес «Положення про 

науковий ліцей та науковий ліцей-інтернат» (2019) [138], яке розширює 

можливості реалізації обдарувань учнів взагалі та із сільської місцевості 

зокрема в сприятливих для них умовах. Незважаючи на це, переконані, що в 

нормативно-правовій базі розвитку освіти України слід посилити напрям 

роботи з обдарованими дітьми саме із сільської місцевості. 
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Отже, перед сучасною школою постає важливе й складне завдання: в 

умовах наявних соціально-психологічних і соціально-економічних проблем 

вона повинна максимально орієнтуватися на врахування індивідуальних 

особливостей обдарованих дітей, їхніх інтересів і потреб, забезпечувати їх 

необхідними умовами розвитку, надавати необхідну допомогу з метою 

формування індивідуальних здібностей та підтримки унікальності. 

Важливою проблемою в роботі з обдарованими дітьми із сільської 

місцевості є виявлення їхніх талантів та нахилів. Як вже зазначалось, численні 

тести, які пропонуються вченими, не є універсальним способом виявлення 

обдарованості, оскільки їх імовірність не перевищує 70-80%. Для більш точних 

результатів тести повинні доповнюватися спостереженнями за учнями 

[55, с. 41; 178, с. 47] та іншими заходами. Ці висновки збігаються з тими, які ми 

отримали у п. 2.2. Отже, в умовах освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для цих обдарованих дітей 

слід приділити значну увагу діагностичним заходам.  

Дійсно, постійний моніторинг обдарованої дитини є необхідною умовою 

якісного опанування нею навчального матеріалу, розвитку її пізнавальних 

інтересів, своєчасного виявлення труднощів під час навчання та їхньої корекції 

відповідно до можливостей і потреб. Моніторинг учнів передбачає: діагностику 

їхньої обдарованості; визначення готовності до самоосвіти (рівень 

сформованості вмінь і навичок здійснювати самоосвітню діяльність); аналіз 

результативності освітнього процесу; діагностику здатності до творчості, 

ефективної міжособистісної взаємодії [178, с. 47]. З урахуванням того, що 

освітнє середовище впливає на всі підсистеми особистості: біологічну 

(збереження та розвиток здоров’я), психічну (психічна стабільність 

особистості, психогігієна, захист від негативних впливів), соціальну (органічне 

включення людини в соціум і систему соціальних відносин) [167, с. 80], 

моніторинг обдарованої дитини повинен також включати діагностику рівня 

фізичного (фізичне здоров’я дитини), психічного (рівень мотивації до навчання, 

рівень розвитку пізнавальних процесів), соціального (сформованість навичок 
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спілкування, готовність до взаємодії з іншими людьми) та духовного (рівень 

сформованості моральних якостей і культури особистості) розвитку.  

З огляду на те, що обдарованість як системна властивість індивіда змінює 

всі вияви емоційної, когнітивної та поведінкової активності особистості, 

ефективна підтримка обдарованих учнів в освітньо-розвивальному середовищі 

повинна мати системний характер і включати постійне вивчення й моніторинг 

їхнього психолого-педагогічного та соціального стану, динаміки розвитку з 

метою створення сприятливих умов для повноцінної реалізації здібностей 

кожного з них, збереження індивідуальності та здоров’я дитини [145, с. 75]. 

Таким чином однією з вимог освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей із 

сільської місцевості є створення потужної психологічної служби, яка дозволить 

виконати це складне завдання. Причому роботу цієї служби з пошуку 

обдарованих дітей із сільських регіонів має координувати певний орган МОН 

України, який керуватиметься створеною на його базі розгалуженою системою 

для виявлення обдарованих дітей в усіх областях країни. 

Слід мати на увазі, що після того, як контингент обдарованих учнів із 

сільської місцевості буде сформованим, їхній індивідуальний розвиток в 

умовах освітньо-розвивального середовища спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти буде тривалим процесом, у якому з’являтиметься сукупність 

новоутворень особистості, що характеризують зміни в характері протікання 

пізнавальних процесів, ціннісних орієнтаціях, формуванні інтелектуальної, 

вольової та емоційної сфер [123, с. 68].  

Для їхнього успішного навчання, ефективної соціалізації та саморозвитку 

школярі повинні вміти піклуватися про своє здоров’я, займатися самоосвітою, 

спілкуватися й працювати в команді, ухвалювати рішення, використовувати й 

обробляти інформацію з різних джерел, знати й розуміти специфіку різних 

культур і народів тощо. Тому особливо значущою стає діяльність із 

формування в них відповідних ключових компетентностей [55, с. 41]. 
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Відзначимо, що в системі загальної середньої освіти на сучасному етапі  

розвитку суспільства активно впроваджується компетентнісний підхід. На 

сьогодні пропонуються ключові компетентності, які мають бути сформованими 

в учнів у процесі реалізації Концепції «Нова українська школа» [124]. При 

цьому відзначається, що «кожна освітня галузь (мовно-літературна, іншомовна, 

математична, природнича, технологічна, інформативна, соціальна й 

здоров’язбережувальна, фізкультурна, громадянська, історична та мистецька) 

має освітній потенціал, необхідний для формування кожної ключової 

компетентності» [124, с. 16].  

Приклад реалізації концепції наскрізного формування ключових 

компетентностей учнів у математичній освітній галузі наведено у табл. 2.1 

[124, с. 16].  

Таблиця 2.1 

Приклад реалізації концепції наскрізного формування ключових 

компетентностей учнів у математичній освітній галузі [124, с. 16] 

Ключова компетентність Характеристика компетентності 

Спілкування державною 

мовою 

Уміння, що виробляється в процесі навчання математики, 

а саме лаконічно та зрозуміло формулювати думку, 

аргументувати, доводити правильність тверджень 

Спілкування іноземними 

мовами 

Уміння зіставляти математичний термін або буквене 

позначення з його походженням з іноземної мови 

Основні компетентності в 

природничих науках і 

технологіях 

Уміти моделювати процеси, що відбуваються в 

навколишньому світі 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

Уміння діяти за алгоритмом і складати алгоритми 

Уміння вчитися впродовж 

життя 

Уміння доводити правильність певного судження та 

власної думки 

Ініціативність і 

підприємливість 

Уміння здійснювати раціональний вибір 

Соціальна та громадянська 

компетентності 

Уміння робити висновки з отриманих результатів 

розв’язування завдань соціального змісту 

Обізнаність та самовираження 

у сфері культури 

Уміння естетично зображувати фігури, графіки, рисунки 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 

Уміння ощадливо користуватися природними ресурсами 
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Отже, відповідно до Концепції «Нова українська школа» кожна освітня 

галузь спрямовується на формування всього комплексу ключових 

компетентностей учня. Такий підхід потребує від педагогів, які працюватимуть 

у цих умовах взагалі та з обдарованим контингентом із сільської місцевості 

зокрема, підготовки на новому рівні вимог.  

Специфіка освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей у процесі формування 

ключових компетентностей полягає у тому, що пріоритетними напрямами 

роботи з обдарованими учнями є:  

- створення умов, за яких задатки обдарованої дитини стають 

здібностями, що забезпечується збереженням природної пізнавальної потреби 

та формуванням мотивації на творче самовираження;  

- досягнення оптимального співвідношення умов конкретного освітньо-

розвивального середовища можливостям і потребам цієї категорії дітей, тобто у 

створенні освітнього середовища творчого або розвивального типу, що 

забезпечує можливість вияву й розвитку їхніх потенційних здібностей 

[127, с. 128]. 

Виходячи з цього, нагальною потребою такого середовища є створення 

умов, за яких обдаровані учні мали б змогу отримувати необхідну інформацію 

самостійно й використовувати її для розв’язання навчальних завдань та 

власного розвитку. Тож актуальним є формування в них поряд з іншими 

самоосвітньої компетентності [3; 178]. 

Відзначимо, що інтегративним критерієм якості освітньо-розвивального 

середовища є його здатність забезпечити суб’єктам освітнього процесу 

можливості для особистісного саморозвитку. Завдяки цьому учень стає 

суб’єктом власного розвитку й освітнього процесу, а не залишається об’єктом 

впливу чинників та умов освітнього середовища. Тільки в такий спосіб може 

здійснюватися ефективний вплив на його розвиток та реалізацію творчих 

здібностей [127; 132]. 
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Відповідно до періодизації провідними видами діяльності для різних 

вікових груп визначено такі: безпосередньо-емоційне спілкування з дорослими 

(перший рік життя); предметно-маніпуляторна діяльність (від 1 до 3 років); 

ігрова діяльність (від 3 до 6 років); освітня діяльність (від 6 до 10 років); 

суспільна діяльність (від 10 до 15 років); навчально-професійна діяльність (від 

15 до 17–18 років) [45, с. 55]. Увага проведеного дослідження зосереджена на 

навчально-професійній діяльності і, відповідно, на останній віковій категорії 

обдарованих учнів. Йдучи на випередження, в основу формування у них 

ключових компетентностей взято компетентності Концепції «Нова українська 

школа». 

Обдаровані діти здебільшого вже з дитинства вирізняються високим 

рівнем здатності до самоосвіти, тому потребують не лише цілеспрямованих 

освітніх впливів, але й створення збагачувального, варіативного, 

індивідуалізованого освітнього середовища. Індивідуалізація навчання, 

виховання та розвитку обдарованих дітей полягає в перетворенні наявних 

чинників й умов освітньо-розвивального середовища у конкретні ситуації 

особистісного розвитку, які забезпечують можливість реалізації рівня 

актуального розвитку обдарованої дитини, актуалізації її зони найближчого 

розвитку та переходу в зону проблемного розвитку [127, с. 129]. 

Спрямування уваги дорослих на розвиток здібностей дитини до 

особистісного самовизначення та самореалізації можливе лише за умови 

слідування законам розвитку особистості, на яких повинно базуватися 

проєктування відповідного середовища [38]. Шкільне освітнє середовище має 

культивувати інтерес обдарованого учня до самопізнання й проєктування 

простору власного розвитку [45]. 

Таким чином для виконання завдань сучасної Концепції «Нова українська 

школа» освітньо-розвивальне середовище повинно відповідати структурі 

когнітивної (пізнавальної) сфери обдарованого учня, його віковим 

особливостям, нахилам та інтересам, передбачати можливості вільного 

розвитку різних видів діяльності [161, с. 20]. Обдаровані діти здебільшого 
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мають яскраво виражені пізнавальні потреби, вони люблять і бажають 

навчатись, але із задоволенням вивчають частіше те, що їм справді подобається. 

Отже, цей контингент вимагає різноманітності форм і методів навчання та їх 

глибокого змістовного наповнення [208]. 

Потреба в складній розумовій діяльності, притаманній обдарованим 

учням, є основою для подальшого становлення та розвитку обдарованої 

особистості, що потребує створення інтенсивного інформаційно насиченого 

освітнього середовища. Надзвичайно важливим є також збереження 

позитивного емоційного ставлення до навчання, адже здібності краще 

розвиваються в діяльності, яка викликає зацікавлення й задоволення, що 

можливе лише у випадку, якщо інтелектуальна діяльність із самого початку 

запускається мотивацією саморозвитку. Основною умовою розвитку 

обдарованості є формування здатності обдарованого учня бути суб’єктом 

власного розвитку, тобто свідомо регулювати свої емоційні стани, пізнавальні 

дії та поведінку в цілому [127, с. 128]. 

Ефективне освітньо-розвивальне середовище закладу освіти повинне 

орієнтуватись на забезпечення потреб обдарованих учнів, можливості для 

здійснення ними власного вибору, надання нових знань, розвиток нових і 

вдосконалення вже наявних навичок і здібностей, формування позитивного 

ставлення до оточення, надання їм допомоги у самовизначенні. У такому 

середовищі дотримуватиметься баланс між різними видами діяльності, у тому 

числі й ініційованими [124, с. 52]. 

Серед інших проблем обдарованих дітей у спеціалізованих закладах 

загальної освіти взагалі та для дітей із сільської місцевості зокрема є їхня 

соціальна адаптація. Н. Завгородня виокремлює такі особливості процесу 

соціальної адаптації обдарованих дітей, як небажання коритися суспільним 

нормам, авторитетам, наявність внутрішніх конфліктів, проблеми в 

міжособистісних стосунках, проблеми з пристосуванням та входженням у нове 

соціальне середовище і, як можливий результат, – дезадаптація в соціальному 

середовищі та втрата орієнтирів життєдіяльності. Дійсно, саме середовище 
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закладу освіти є тим соціумом, у якому процес соціальної адаптації 

обдарованих учнів може бути успішним, адже таке середовище орієнтується на 

створення сприятливих можливостей для самореалізації, розвитку особистості 

та гуманного мікросередовища, де здійснюється становлення обдарованих дітей 

[52]. Таким чином, успішне розв’язання визначених проблем безпосередньо 

пов’язане з питаннями вдосконалення психологічної підготовки педагогів, 

формування їхньої компетентності й професійно-педагогічної майстерності  

Водночас, розкриваючи проблему розвитку учня та його залучення до 

макро- та мегасередовищ, важливо враховувати не лише соціалізацію та 

виховання особистості, але й загалом її входження у світ дорослих через 

засвоєння культури. Це відбувається завдяки суб’єктно значущій активній 

участі учня в середовищі, його залученню до процесу пізнання світу й самого 

себе [119; 125]. Часто обдарованим школярам в умовах школи-інтернату 

доводиться адаптуватися не лише до нового макросередовища школи, а й до 

мегасередовища проживання у нових умовах мегаполісу, особливо якщо до 

цього вони проживали в сільській місцевості. Тому завдання педагогів й 

закладу освіти загалом полягають у створенні ефективного освітньо-

розвивального середовища, яке буде спрямоване на врахування індивідуальних 

запитів і потреб, здібностей та відмінностей цих дітей, максимально сприятиме 

реалізації їхніх можливостей у різних сферах, тобто формуванню всіх 

компонентів особистості з урахуванням вимог, що висуваються сучасним 

суспільством до нового покоління [38; 47].  

Проблеми розвитку, виховання, навчання й здоров’я учня слід розглядати 

в контексті системи «обдарована дитина – освітнє середовище». Останнє 

повинне забезпечувати особистості можливість знайти власну нішу для 

розвитку і реалізації своєї індивідуальності, створювати умови для повного 

розкриття здібностей відповідно до її творчого потенціалу [37; 131; 147; 231]. 

Отже, освітньо-розвивальне середовище здійснює позитивний вплив на 

формування обдарованих учнів із сільської місцевості за певних умов. 



199 

 

Адаптуємо їх відповідно до особливостей дослідження, спираючись на підходи 

Т. Равчиної [149]: 

- кожен учень, включений до педагогічного процесу, займає активну 

позицію в ньому;  

- педагог виступає як організатор освітнього процесу, різних видів 

діяльності обдарованих дітей, їхньої міжособистісної взаємодії, підтримує все 

позитивне, що є в учнів, дозволяє знаходити власні способи розв’язання 

навчальних завдань;  

- суб’єкти середовища мають рівноправні можливості для вияву 

ініціативи й активності, участі в різних видах діяльності, усвідомлення власної 

самоцінності;  

- освітньо-пізнавальна діяльність організовується як процес творчого, 

самостійного пошуку, індивідуальних міркувань і мисленнєвої активності 

обдарованих учнів;  

- у процесі освіти діти досліджують та аналізують особистісно актуальні 

й соціально значущі проблеми, виконують нестандартні завдання, пропонують 

найсміливіші ідеї;  

- учні у взаємодії з педагогами планують і реалізовують різноманітні види 

діяльності (освітньо-пізнавальної, наукової, громадської, оздоровчої тощо), що 

відповідає індивідуальним інтересам дітей та потребам суспільства;  

- у педагогічному процесі використовуються різні форми міжособистісної 

взаємодії суб’єктів освітньо-розвивального середовища, завдяки чому діти 

виконують різні соціальні ролі, учаться встановлювати й підтримувати 

соціальні контакти, ухвалюють спільні рішення, виробляють індивідуальний 

стиль мислення й формують власне розуміння різних проблем;  

- процес діяльності учнів, їхнього спілкування з іншими суб’єктами 

середовища та міжособистісної взаємодії регулюється шляхом налагодження 

зворотного зв’язку, обміну інформацією про отримані результати й успіхи, 

досягнення та невдачі, емоції та враження, майбутні очікування.  
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Як вже наголошувалось, важливою вимогою ефективної організації 

освітньо-розвивального середовища є відповідна підготовка педагога, який має 

розуміти й враховувати індивідуальні особливості учня, виявляти його 

здібності до різних наук, спрямовувати свою діяльність на цілісний розвиток 

особистості (фізичний, психічний, соціальний, духовний), забезпечувати баланс 

і гармонію у формуванні різних її сфер через активне застосування 

інноваційних технологій. Підкреслимо, що освітнє середовище задається 

педагогами і водночас створюється особистістю, адже кожна людина 

розвивається відповідно до своїх інтересів, задатків, життєвого досвіду й 

вибудовує свій простір входження в культуру, свою систему цінностей і 

пріоритетів [25; 46; 73; 114; 199]. 

Таким чином, особливе значення в освітньому середовищі має той, хто 

навчає, як організатор освітньо-виховного процесу, носій культури, який 

передає не тільки зміст предмета, але й культурну спадщину. Для педагога, 

який перебуває всередині освітнього середовища, характерний погляд на це 

середовище «ззовні», тобто з точки зору організатора, керівника. Учневі 

властивий погляд на те саме освітнє середовище тільки «зсередини», як 

безпосереднього учасника навчальної події, що відбувається в цьому 

середовищі [77, с. 61]. Саме вчитель є суб’єктом, який формує це середовище, 

визначаючи його пріоритети, доцільні форми й методи роботи та засоби впливу 

на інших суб’єктів освітньо-розвивального середовища. 

Велике значення педагога в організації освітнього середовища визнають 

освітяни в усьому світі. Так, наприклад, у США основною метою планування 

вчительської роботи та класного менеджменту є формування такого 

середовища в класі, яке найбільше сприятиме навчанню. Таке середовище часто 

називають шкільним кліматом, що охоплює почуття та асоціації, які виникають 

щодо конкретного класного середовища; норми поведінки, традиції та взаємини 

між учителем й учнями [11]. Ці позиції поділяємо й ми. 

Окрім того, розвиток особистості може бути успішним лише в умовах 

психолого-педагогічної безпеки, яка формується у процесі визнання вчителем 
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безумовної цінності дитини, її глибокого емпатійного розуміння, опорі на все 

позитивне в ній [2, с. 21]. Готовність педагога до діяльності з обдарованими 

учнями – це складне утворення, яке враховує професійні якості фахівця, 

функціональні особливості його професійної діяльності, а також індивідуальні 

якості, що забезпечують взаємодію з обдарованими дітьми [155]. Таким чином, 

учитель із самого початку повинен будувати освітньо-виховний процес, 

організовувати освітньо-виховне середовище з орієнтацією на дитину та її 

особливості.  

Отже, теоретична складова підготовки педагога, який працює з 

обдарованими дітьми взагалі та із сільської місцевості зокрема, включає базові 

знання щодо: 

- природи, структури, критеріїв розвитку обдарованості; ознак 

необхідності організованого обстеження на предмет обдарованості;  

- психологічних особливостей вікового й особистісного розвитку 

обдарованих дітей в умовах різних освітніх середовищ, відмінностей між 

різними когнітивними здібностями;  

- методів, засобів та особливостей діагностики обдарованості;  

- психолого-педагогічних основ відбору освітніх програм для 

обдарованих та можливостей залучення дітей до них, звернення до установ, які 

підтримують обдарованих учнів; вимог до педагогів, які працюють з 

обдарованими школярами; умов ефективної взаємодії з усіма суб’єктами 

освітнього; множинності стилів навчання відповідно до потреб та 

індивідуальних особливостей обдарованих дітей;  

- особливостей планування навчання;  

- перешкод прояву обдарованості; специфіки професійної орієнтації та 

планування майбутнього; особливих проблем обдарованих дітей;  

- специфіки реалізації особистісно-орієнтованої освіти, індивідуалізації 

та диференціації навчання; форм, методів та засобів роботи з обдарованими 

дітьми [19; 155; 216; 245].  
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Водночас, зі свого предмету цей фахівець повинен мати знання набагато 

ширші й глибші, ніж передбачені освітньою програмою, і володіти 

інформацією про індивідуальні відмінності обдарованих учнів класу. 

Учителі, які працюють з обдарованими дітьми, повинні мати високий 

рівень професійної майстерності та ерудиції, захоплювати школярів, оцінювати 

й коригувати освітню діяльність, бути зацікавленими в їхніх успіхах, добирати 

оптимальні шляхи розвитку обдарованих дітей. Педагог має осучаснювати 

освітньо-розвивальне середовище відповідно до потреб і вимог освіти й рівня 

розвитку суспільства, урізноманітнювати форми інтерактивної взаємодії та 

засоби розвитку творчої активності школярів [178, с. 49–50]. 

Важливою складовою сучасного освітнього середовища є інформаційна 

культура й компетентність суб’єктів середовища і, зокрема, педагога 

[133, с. 14], адже робота з обдарованими дітьми передбачає залучення до 

педагогічного процесу інновацій, максимальне використання їхнього 

потенціалу в навчанні й забезпечення учням широких можливостей з реалізації 

свого потенціалу в сучасному суспільстві з його високим рівнем технологізації 

та інформатизації.  

Упровадження інформаційних технологій в освітньо-розвивальне 

середовище передбачає: використання локальної комп’ютерної мережі та 

ресурсів мережі Інтернет для подання навчальної інформації; використання 

учнем спеціально створеного учителем освітнього Інтернет-сайту/блогу й 

ресурсів мережі Інтернет у процесі самостійної навчальної діяльності тощо 

[128; 169]. Це сприяє розширенню інформаційного поля педагогів та учнів, 

забезпечує спілкування й взаємодію між різними суб’єктами освітнього 

процесу, учить виважено й критично добирати інформацію з електронних 

ресурсів.  

Як підтвердив наш досвід, основними завданнями діяльності вчителя з 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання є 

[79]:  
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- створення навчально-методичного забезпечення з реалізацією власних 

методик; 

- розроблення комп’ютерних засобів навчання, наповнення їх предметним 

змістом та методикою подання учням навчальної інформації; 

- активізація й координація роботи учнів на уроці;  

- керування діяльністю учнів й організація контролю за процесом 

засвоєння навчального матеріалу шляхом створення алгоритмів навчання та 

методики подання матеріалу;  

- забезпечення учнів індивідуальною допомогою та їхнє консультування 

(через комп’ютерні засоби й в безпосередньому спілкуванні). 

Для виконання цих завдань на рівні сучасних вимог в освітньо-

розвивальному середовищі спеціалізованих закладів загальної середньої освіти 

для обдарованих дітей слід обов’язково передбачити створення такого 

структурного підрозділу як лабораторія інформаційних технологій освіти та 

відповідного положення щодо її діяльності. Саме вона забезпечить: 

- розвиток і функціонування інформаційної інфраструктури закладу 

освіти та його зв’язок з регіональним і світовим інформаційними просторами; 

- інформаційно-технічну й методичну підтримку інших суб’єктів 

освітянської діяльності за допомогою засобів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій; 

- розроблення та впровадження програмно-технічних засобів 

інформатизації освітнього процесу, управління, а також проведення дослідних 

робіт у галузі нових інформаційних технологій; 

- упровадження та інтеграцію дистанційної освіти в освітній процес як 

невіддільного складника сучасної освіти.  

Це особливо важливо для обдарованих дітей із сільської місцевості, 

базова підготовка яких з реалізації інформаційних технологій в освітньому 

процесі часто має низький рівень через недостатню матеріально-технічну базу 

шкіл, де вони навчались. 
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Щодо практичної складової підготовки педагога, можна виокремити такі 

вміння та навички, необхідні йому в роботі з обдарованими дітьми, як:  

- уміння розробляти навчальні програми (різних рівнів складності) для 

індивідуального навчання обдарованих дітей і здійснювати інноваційну 

діяльність;  

- організовувати й стимулювати пошуково-дослідну діяльність учнів, їх 

наукових змагань;  

- контролювати емоційний стан (власний і дітей); добирати й 

застосовувати методи активізації інтелектуального й творчого потенціалу 

обдарованих учнів (згідно до індивідуальних особливостей дітей і сучасних 

освітніх вимог);  

- створювати в колективі атмосферу доброзичливості; реалізовувати 

різні способи організації педагогічної взаємодії між усіма суб’єктами 

освітнього середовища (дітьми, батьками, іншими педагогами, керівництвом 

тощо); 

- сприяти розвитку здібностей обдарованих дітей (пізнавальних, 

особистісних, духовно-моральних);  

- організовувати різні види діяльності школярів (на рівні сучасних 

психолого-педагогічних, дидактичних і технічних вимог);  

- демонструвати різні способи й підходи до розв’язання проблем, 

висвітлення їх з різних позицій;  

- заохочувати учнів до розмірковувань, пошуку кількох варіантів 

розв’язання завдання і загалом до навчання;  

- використовувати аудіо- та відеоматеріали, реальні об’єкти та ігри з 

метою ілюстрації; заохочувати презентації результатів досліджень та творчих 

проєктів у класі;  

- демонструвати використання здобутих знань у нових ситуаціях; 

заохочувати учнів до самоосвіти й здійснення самооцінки;  
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- використовувати інформаційно-комунікаційні технології в навчанні; 

здійснювати ефективну перевірку якості виконаних учнями завдань;  

- залучати батьків до педагогічного процесу;  

- організовувати вивчення матеріалу у швидкому темпі;  

- отримувати, обробляти й використовувати інформацію з різних джерел; 

аналізувати, виділяти головне, порівнювати, установлювати причинно-

наслідкові зв’язки;  

- бачити перспективи й прогнозувати майбутні результати педагогічної 

діяльності, перспективи розвитку обдарованих дітей;  

- здійснювати рефлексію власної діяльності, аналізувати її ефективність, 

вносити корективи у свою роботу й контролювати її результати;  

- бути ефективним членом робочої групи тощо [155; 160; 172; 216; 245]. 

Психологічна готовність педагога до роботи з обдарованими дітьми 

виявляється у сформованості в нього таких професійно важливих якостей, як: 

- любов до дітей; справедливість, порядність; 

- повага до обдарованої дитини, її думок та ідей;  

- добре розвинене мовлення й креативність;  

- вимогливість до якості знань дітей;  

- адекватна самооцінка, творчий особистий світогляд, доброзичливість 

та об’єктивність в оцінюванні діяльності обдарованих учнів, неупередженість, 

почуття гумору, упевненість, енергійність;  

- високий рівень духовності, що виявляється в наполегливості та 

цілеспрямованості в досягненні мети щодо цілісного розвитку особистості 

учня, здатності створювати позитивну оптимістичну соціально-психологічну 

атмосферу навчання й співпраці, формувати оптимістичні суб’єкт-суб’єктні 

відносини;  

- професійна й емоційна зрілість учителя;  

- емоційна стійкість педагога (роздратований та емоційно 

неврівноважений педагог не є найкращим порадником і наставником для 
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обдарованої дитини, адже розуміння її особливих потреб, характеру й інтересів, 

проникнення у внутрішній світ потребує значних емоційних затрат);  

- висока мотивація до пошуку нової інформації, навчальних матеріалів; 

- спрямованість педагога на самопізнання, саморегуляцію своїх станів 

дій та поведінки; готовність до саморозвитку;  

- гнучкість учителя у стосунках із дітьми, розв’язанні нестандартних 

ситуацій тощо [155; 180; 195; 209; 216; 245]. 

Особистісні та професійні якості педагога, його знання, уміння і навички 

не можна розглядати як сталі, незмінні, адже з розвитком і постійним 

ускладненням сучасного життя змінюється й обсяг вимог до людини, а отже – і 

до професійної діяльності. Відповідно, цей фахівець має бути відкритим до 

всього нового, що з’являється в суспільстві, не боятися змін і бути готовим 

змінюватися. 

З огляду на це для здійснення успішної освітньої діяльності педагог 

повинен мати високий рівень професійної компетентності, яка розглядається 

як: сума знань, умінь, навичок, засвоєних суб’єктом у процесі навчання; рівень 

успішності взаємодії з навколишнім середовищем; система внутрішніх 

професійних норм і орієнтирів рефлексивної культури педагога, індивідуальні 

способи рефлексії творчого самовираження в освітньому процесі, 

рефлективний пошук індивідуального стилю життя й професійної діяльності, 

вироблення елементів авторства, інноваційної діяльності, а також якості праці 

[140, с. 143].  

Окрім того, важливою є й самоосвітня діяльність учителя, що передбачає 

визначення актуальних питань самоосвіти, складання ним індивідуального 

плану саморозвитку тощо [178; 186]. Це сприяє розширенню його світогляду та 

підвищенню рівня педагогічної культури, майстерності в роботі з 

обдарованими учнями. 

Водночас, за нашими спостереженнями, педагогам не завжди вдається 

вдало організувати навчання обдарованих учнів, їм інколи не вистачає 
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педагогічної майстерності для роботи з ними. Це підтверджується й 

дослідженнями М. Воронко й М. Тадеєва, які зазначають, що непідготовлені 

вчителі часто не знають особливостей обдарованих дітей, байдуже ставляться 

до дитячих проблем. Інколи вони вороже налаштовані стосовно здібних дітей. 

Такі педагоги часто використовують для обдарованих учнів тактику кількісного 

збільшення завдань, а не їхньої якісної зміни [173, с. 258].  

Отже, поділяємо точку зору науковців [145; 215], які серед чинників, що 

знижують придатність педагога до роботи з обдарованими дітьми, називають 

такі: негативне ставлення педагога до обдарованих учнів; володіння вчителем 

недостатнім обсягом знань, аби ефективно здійснювати навчання цього 

контингенту; недостатнє володіння методами індивідуалізації та диференціації 

навчання; відсутність розуміння їхніх навчальних потреб і можливостей; 

нездатність ефективно змінювати навчальну програму, опір змінам; небажання 

здійснювати самоосвіту та інші. 

Тому якісне й ефективне управління середовищем професійного розвитку 

педагога, постійне підвищення його кваліфікації, здатність до самоосвіти також 

є нагальними проблемами освіти [106; 107; 167]. Такий фахівець має 

вирішальне значення в розвитку обдарованих учнів [145; 195; 235]. 

Таким чином, крім розвитку обдарованих учнів, ефективно організоване 

освітньо-розвивальне середовище повинне сприяти формуванню 

індивідуальності педагога, впливати на його мотивацію, створювати 

можливості для самореалізації, залучати педагогів до самоосвіти, унаслідок 

чого формуватиметься досвід творчої діяльності, а стосунки між учасниками 

педагогічного процесу набуватимуть характеру співтворчості [106]. 

Отже, одним із чинників розвитку дитячої обдарованості є особистісний 

розвиток педагога, а удосконалення його особистих і професійних якостей є 

запорукою успішного розвитку обдарованої дитини в освітньому середовищі. 

Слід відзначити, що освітньо-розвивальне середовище динамічно 

трансформується разом із змінами в соціумі, тому вчителі можуть адекватно 

змінювати його відповідно до нових умов лише тоді, коли самі професійно 
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зростатимуть [39]. Сьогодення вимагає від педагога виконання його 

тьюторських функцій, які створюють для обдарованого учня нову систему 

взаємовідносин у закладі освіти. 

Порівняльні дослідження ефективності діяльності педагогів, які 

працюють з обдарованими дітьми, показали, що спеціально підготовлені 

фахівці (порівняно з тими вчителями, які не мали цієї підготовки) краще знають 

потреби обдарованих учнів, використовують такі стратегії викладання, що 

стимулюють їхню пізнавальну діяльність, сприяють самостійному навчанню, є 

більш креативними й створюють краще освітнє середовище [245]. Це ще раз 

підтверджує необхідність і важливість якісної підготовки педагога до 

організації освітньо-розвивального середовища в роботі з обдарованими дітьми, 

які прибули з сільської місцевості. Ці питання детально розкрито в авторських 

роботах [43; 65].  

Важливим джерелом інформації й рушійною силою розвитку 

обдарованого учня є навколишнє середовище. Основне завдання педагога в 

цьому напрямі полягає в організації вільної освітньої взаємодії між чинними та 

виділеними для освітніх цілей об’єктами зовнішнього світу. Учень сам, 

спираючись на культурні традиції, внутрішні потреби та результати 

усвідомлення власної діяльності, може опановувати необхідну йому 

інформацію й розвиватися в процесі творчості [25]. Середовище постає 

функціональним і просторовим об’єднанням суб’єктів освіти, між якими 

встановлюються тісні взаємозв’язки, і може розглядатися як модель 

соціокультурного простору, де відбувається становлення особистості [7, с. 21]. 

Оптимальною умовою повноцінного розвитку й здорового 

функціонування психіки обдарованого учня є забезпечення відкритої, 

діалогічної взаємодії з оточенням, яким би складним і невпорядкованим воно 

не було [37, с. 76]. Індивідуальні психічні особливості формуються через 

активний обмін інформацією із зовнішнім оточенням, тому не можна заважати 

відкритості його діалогу з середовищем, оскільки виховання й індивідуальний 

розвиток нерозривно пов’язані з опануванням життєвого середовища [70]. 
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Процес взаємодії школи й соціального середовища виступає як 

цілеспрямований взаємозумовлений вплив одне на одного, який сприяє 

взаємозбагаченню, посиленню виховного потенціалу цих взаємодіючих систем. 

Взаємини між школою та соціальним середовищем можуть ефективно 

реалізовуватися лише у формі рівноправного партнерства [183]. 

Як підтверджує наш досвід, освітньо-розвивальне середовище закладу 

освіти передбачає сукупність виховних, освітніх, розвивальних, 

культуротворчих взаємин і умов, що дозволяють суб’єктам освітнього процесу 

долучитися до системи соціального партнерства, унаслідок чого створюються 

сприятливі умови для формування знань учнів, їхніх навичок і цінностей, 

розвитку компетентної особистості. Це простір самовизначення обдарованої 

дитини і сфера педагогічних впливів на її розвиток [91]. 

Відкрите освітнє середовище передбачає «спілкування з усім світом»: з 

іншими вітчизняними та закордонними закладами освіти, громадськими 

організаціями, літературними об’єднаннями, закладами науки й культури, 

мистецькими установами. При цьому відкритість освітнього середовища 

полягає в тому, щоб стати осередком духовності, культу науки, мистецтва й 

культури в місті, регіоні, країні та за її межами [69]. 

Таким чином, взаємодія закладу освіти із зовнішнім середовищем може 

здійснюватися в різних напрямах, як-от:  

- максимальне використання в освітньому процесі можливостей 

(освітніх, наукових, технічних, інформаційно-комунікаційних) зовнішніх 

соціальних і культурних інституцій;  

- використання інформаційно-технічних можливостей середовища 

(високотехнічне оснащення освітнього процесу, застосування інформаційно-

комунікаційних технологій і сучасних засобів навчання в освітньому 

середовищі школи); налагодження партнерських стосунків між суб’єктами 

освітнього макросередовища;  
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- стимулювання професійної творчості суб’єктів освітнього середовища 

на всіх його рівнях; спрямованість суб’єктів освітнього середовища на 

підтримку індивідуального розвитку учнів тощо [90].  

Це особливо важливо для обдарованих дітей із сільської місцевості, 

оскільки саме полісуб’єктна взаємодія дозволяє їм розширити свій світогляд та 

повною мірою реалізувати творчі потенції. 

Зазначимо, що системотвірним чинником для формування полісуб’єктної 

взаємодії в освітньо-розвивальному середовищі виступає активність 

обдарованої особистості в системі її різнопланових діяльностей з метою 

формування необхідних компетентностей. Таким чином, одним з головних 

елементів середовища є унікальні відносини між його суб’єктами, які 

спрямовані на розвиток особистості і створюють особливу атмосферу, 

сприятливу для формування творчості й самостійності учня [90, с. 76]. 

Крім того, освітньо-розвивальне середовище є багатофакторним та 

багатокомпонентним конструктом, передбачає розвиток особистості учасників 

освітнього процесу й визначається сферою міжособистісної взаємодії й 

соціальних зв’язків, системою засобів комунікації й інформації, організованих 

педагогічних впливів і процесів, що мають освітню функцію [122, с. 135]. 

Необхідність створити ефективне освітньо-розвивальне середовище в 

сучасному закладі освіти потребує об’єднання зусиль усіх учасників освітнього 

середовища: педагогів, учнів, батьків, ЗМІ, представників громади та 

громадськості [38; 193]. Відзначимо, що водночас вимагається й створення 

індивідуальних умов розвитку, адже кожен суб’єкт змінюється сам і змінює 

ситуацію навколо, наповнює освітнє середовище новим досвідом, знаннями, 

способами діяльності, формує нові запити [106]. 

Із психологічної точки зору освітньо-розвивальне середовище має 

забезпечувати формування в учасників педагогічного процесу здатності бути 

суб’єктом власного розвитку; система «учень – вчитель» повинна бути 
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розвивальною, адже спроможна набути суб’єкт–суб’єктного типу взаємодії, 

включаючи і допомогу обдарованим дітям [145; 159]. 

Особливо важливою для освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей із 

сільської місцевості є організація взаємодії з закладами вищої освіти з метою 

посилення зв’язків із зовнішнім середовищем для розкриття здібностей учня, 

виконання спільних досліджень і проєктів, використання освітнього, наукового 

й інформаційно-технічного потенціалу закладів вищої освіти. Це покращує 

соціалізацію обдарованого учня, сприяє формуванню його дослідницької 

культури, дозволяє учасникам освітнього процесу вийти за межі локального 

середовища й узяти практичну участь у житті суспільства. Такі можливості 

забезпечуються завдяки впровадженню та інтеграції в освітній процес 

дистанційної та дуальної освіти. Серед напрямів такої взаємодії: проведення 

дослідів на базі університетських лабораторій; відвідування обдарованими 

учнями лекцій, практикумів, лабораторних занять і консультацій із профільних 

предметів у закладах вищої освіти; підготовка до участі в наукових змаганнях 

та олімпіадах, міжнародних програмах, літніх школах університетів, 

всеукраїнських турнірах, конференціях; наукове керівництво викладачами 

закладів вищої освіти їхньою дослідно-експериментальною роботою; 

консультації з підготовки робіт до Малої академії наук України тощо. 

Запропонований підхід відповідає вимогам сьогодення щодо пошуку 

оптимальних форм організації навчання обдарованих учнів, які б були 

спроможними забезпечити розкриття їхньої індивідуальної своєрідності, 

розвиток системного мислення, цілісного світорозуміння та духовно-моральних 

основ особистості. Однією з таких сучасних форм вважається застосування 

дуальної освіти.  

У педагогіці поняття «дуальна система» вперше використано у ФРН в 

середині 1960-х років як позначення нової форми організації професійної 

освіти, що отримала поширення і в ряді інших німецькомовних країн, таких як 

Австрія та Швейцарія [153]. Сьогодні дуальна форма передбачає поєднання 
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освіти осіб у професійних закладах з освітою на підприємствах, в установах та 

організаціях для набуття певної кваліфікації. Відповідно до статті 9 закону 

України «Про освіту» дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття 

освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших 

суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на 

підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як 

правило, на основі договору [142]. 

Світова практика свідчить про те, що дуальна форма забезпечує кращу 

якість освіти. Слід зазначити, що 26 січня 2018 року на розширеному засіданні 

Колегії Міністерства освіти і науки України прийнято Концепцію підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти й в Україні [74]. У цій Концепції 

передбачається встановлення рівноправного партнерства закладів вищої, 

фахової передвищої, професійно-технічної (професійної) освіти, роботодавців і 

здобувачів освіти з метою набуття останніми досвіду практичного застосування 

компетентностей та їх адаптації в умовах реальної професійної діяльності. 

Розроблена концепція використовує німецький досвід дуальної форми здобуття 

освіти, який є передовим у сучасному світі.  

У межах дослідження виступаємо за поширення дуальної форми освіти. 

Уважаємо за потрібне запропонувати застосування цієї ідеї для обдарованих 

учнів із сільської місцевості в спеціалізованих закладах середньої освіти, де 

вона буде розглядатись в контексті системи «заклад середньої освіти – 

обдарована дитина – заклад вищої освіти». Організувати таку форму освіти 

можна буде в умовах кластера. Її введення повинно спиратися на важливу 

функцію сучасної школи як соціального інституту щодо забезпечення швидкої 

адаптації обдарованих учнів до умов вищої школи, що на сьогодні є 

необхідною вимогою існування того, хто навчається, в сучасному динамічному 

суспільстві.  

Тенденція формування системи наукових знань, застосування їх у 

різноманітних видах практичної діяльності на основі необхідного досвіду 
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виступає, на нашу думку, головним чинником навчання учня на дуальній 

основі. Удосконалення педагогічного процесу для обдарованих дітей шляхом 

поєднання освітнього процесу в школі та навчання в закладах вищої освіти дає 

можливість створення умов для розвивальної освіти. На цій підставі побудова 

індивідуальних освітніх траєкторій навчання обдарованого учня йтиме від його 

особистості, сформованості пізнавальних здібностей. На відміну від 

традиційної системи навчання така освіта визнаватиме за учнем пріоритет його 

індивідуальності, значущості як суб’єкта пізнання через його занурення в 

освітнє середовище, спеціально змодельоване закладами середньої та вищої 

освіти в умовах освітнього кластера. 

З’ясовано, що механізм реалізації дуальної освіти в умовах кластера 

полягає у: 

- складанні угоди між закладом вищої освіти та спеціалізованим 

закладом загальної середньої освіти для обдарованих дітей, де буде чітко 

зазначено умови організації навчання кожного обдарованого учня за цих умов; 

- виборі обдарованим учнем закладу вищої освіти з відповідними 

умовами для надання йому можливості проходити навчання на базі закладу 

вищої освіти; 

- розробленні індивідуальної освітньої траєкторії кожного учня, яка 

повинна проєктуватись згідно з нахилами, персональними життєвими цілями й 

освітніми завданнями, які конкретизуються в процесі діалогу з ним та родиною. 

При цьому ці траєкторії повинні враховувати не тільки пізнавальні інтереси та 

здібності тих, хто навчається, а й можливості педагогічного колективу освітніх 

закладів як учасників кластера. 

Водночас значні можливості для розвитку обдарованих учнів існують у 

спільній діяльності школи та закладів позашкільної освіти, які сприяють 

формуванню творчої особистості, здобуттю дітьми додаткових знань, набуттю 

ними досвіду пізнавально-практичної, комунікативної та творчої діяльності 

[39; 162], задоволенню індивідуальних пізнавальних потреб дітей і дозволяють 
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глибше вивчати ті сфери науки й мистецтва, які цікавлять обдарованих учнів і в 

яких вони можуть найкраще розкрити свої здібності. У цьому вбачаємо значний 

резерв освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей, оскільки до цього, як правило, учні із 

сільської місцевості не мали можливості активно залучити цей канал розвитку. 

Підтверджено, що сім’я – це той інститут, який забезпечує учня 

необхідним мінімумом спілкування, без чого входження особистості в соціум 

було б неможливим; це перше природне соціальне середовище, у якому 

починається розвиток особистості [13; 36; 59; 78; 104; 134].  

Основними напрямами такої спільної діяльності є участь батьків у 

розв’язанні різних питань організації освітньої роботи в школі, у формуванні та 

зміцненні її матеріально-технічної бази, організації та проведенні спільних 

заходів за участю всіх учасників освітнього середовища, проведення занять для 

батьків із метою формування та підвищення рівня їхньої педагогічної 

обізнаності. 

Узагальнення багаторічного досвіду підтвердило, що на формування 

життєвого досвіду обдарованого учня мають вплив багато сімейних чинників, 

як-от: стилі батьківської поведінки, засоби дисциплінарного впливу, кількість 

дітей в родині та вікова різниця між ними, характер дитячих взаємин, структура 

та умови життя в сім’ї тощо. Прямуючи до власної незалежності, обдарована 

дитина потребує більшої готовності батьків її вислухати й почути, що значною 

мірою підтримує її розвиток. Сімейні цінності (цінність позитивного 

психологічного клімату в сім’ї, ставлення дитини до людей, поваги до людської 

особистості, гуманізму в людських стосунках, ощадливості, творчої активності) 

мають значний вплив на її всебічний духовний розвиток [23]. 

Лише завдяки батьківській любові, піклуванню, розсудливості, 

вимогливості й захисту створюються найбільш сприятливі умови для розвитку 

й реалізації обдарованою дитиною всіх її інтелектуальних і духовних потенцій 

для несуперечливого входження в розгалужену систему моральних та інших 

норм суспільства [10]. 
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Ефективному міжособистісному спілкуванню батьків та їхніх дітей 

сприяє дотримання низки вимог, зокрема [23; 78]: 

- усвідомлення батьками унікальності дитини та сприйняття її як 

особистості; 

- побудова взаємин у сім’ї на основі співробітництва; 

- усвідомлення батьками їхньої провідної ролі у формуванні особистості 

обдарованої дитини; 

- необхідність формування розуміння суті дитячої обдарованості шляхом 

консультативної роботи з педагогами та психологами; 

- розвиток відповідних компетентностей батьків як здатності 

налагоджувати стосунки з власною дитиною. 

Узагалі родина обдарованих учнів бере на себе фасилітаційні функції та 

допомагає здолати перешкоди, які виникають у новому середовищі існування.  

У цілому пріоритет особистісно-орієнтованих і культуровідповідних 

систем та технологій вимагає проєктування й побудови освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей із сільської місцевості, яке сприяє 

створенню:  

а) такого освітнього простору закладу освіти, яке надає педагогам та 

учням можливість вибору різних видів діяльності (комунікативної, навчальної, 

технічної, художньої тощо), різних освітніх технологій, які забезпечують 

задоволення пізнавальних і соціальних потреб учнів;  

б) різних спільнот на основі включення учасників педагогічного процесу 

в різноманітні види спільної діяльності, необхідні для навчання й соціалізації 

обдарованих учнів відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей; 

в) навчальних і соціальних ситуацій взаємодії, у межах яких відбувається 

зустріч учасників педагогічного процесу з «простором» освітнього середовища 

[145; 159]. 

З’ясовано, що якісними ознаками ефективного освітнього середовища 

закладу освіти є: змістовна й наповнена особистісним сенсом спільна діяльність 
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учасників освітнього середовища, комфортна для них атмосфера, їхня здатність 

взаємодіяти; високий рівень професіоналізму й культури педагогів; 

високотехнічне оснащення педагогічного процесу; широке коло пізнавальних 

потреб, нахилів та інтересів обдарованих учнів; надання дітям максимально 

можливої допомоги в освіті; якісна організація побуту суб’єктів освітнього 

процесу; відповідальне ставлення суб’єктів освітнього процесу до навчання; 

забезпечення можливостей для самовираження завдяки поєднанню навчальної, 

творчої та дослідницької діяльності; різноманітність і легкість трансформації 

предметно-просторового компонента освітньо-виховного середовища для 

задоволення індивідуальних потреб його учасників [91; 108].  

Водночас чинниками, що впливають на ефективну організацію освітньо-

розвивального середовища для обдарованих учнів із сільської місцевості 

вважаються:  

- методи виявлення обдарованості учнів у закладах освіти 

(спостереження, діагностика й аналіз);  

- напрями психологічного супроводу освіти обдарованих учнів 

(діагностична робота, відстеження індивідуальних досягнень, вивчення 

навчальних інтересів);  

- форми організації роботи з обдарованими учнями (гуртки, секції, 

наукові товариства);  

- заходи ефективного розвитку обдарованих дітей (конкурси, олімпіади, 

співпраця із закладами вищої освіти та позашкільними закладами);  

- педагогічні інновації, що використовуються в процесі управління 

закладом освіти (моніторинг, фандрейзинг);  

- виявлення причин неефективної організації діяльності з обдарованими 

учнями (недостатня забезпеченість інформаційно-комунікативними засобами, 

незадовільне навчально-методичне забезпечення) [178, с. 48]. 

Освітньо-розвивальне середовище створює потенційні можливості для 

позитивного впливу різних чинників в їх взаємодії на інтелектуальний розвиток 
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дитини та формування цілісної особистості [17]. Спільна діяльність і 

творчість – головні принципи організації освітнього середовища, завдяки якому 

можна досягти успіху в навчанні [178, с. 501].  

Отже, вимоги до освітньо-розвивального середовища закладу освіти для 

обдарованих дітей із сільської місцевості – це ті чинники, що існують у ньому й 

забезпечують ефективність освітнього процесу, підтримку індивідуальності й 

самобутності обдарованих учнів та розвиток їхніх здібностей.  

Проведена аналітична робота з визначення середовищних особливостей у 

сучасних закладах освіти [38; 52; 71; 86; 90; 104; 108; 140; 159; 167; 178], аналіз 

специфіки роботи з обдарованими учнями із сільської місцевості [75; 99; 170], 

урахування досвіду роботи відповідних спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей, ретроспективний аналіз власного 

досвіду дозволили узагальнити вимоги щодо створення освітньо-розвивального 

середовища та визначити серед них такі: 

1. Активізація внутрішнього середовища обдарованої дитини з 

урахуванням її здібностей. Освітньо-розвивальне середовище повинно 

забезпечувати індивідуальні способи оптимального розвитку інтересів кожного 

обдарованого учня, його здібностей, можливостей самоорганізації і 

саморозвитку. Тут мають створюватись необхідні та достатні умови для 

формування ключових компетентностей обдарованих учнів. Значною мірою 

цьому сприятимуть їхні індивідуальні освітні траєкторії.  

2. Посилення зв’язків із зовнішнім середовищем для розкриття 

здібностей обдарованих учнів. Інтеграція різних інститутів соціалізації під час 

шкільного навчання (органи державної влади та місцевого самоврядування; 

вищі заклади освіти; правоохоронні органи) створює можливості для повнішої 

реалізації схильностей і талантів дитини, дозволяє проводити ґрунтовні наукові 

дослідження, розуміти потреби науки, соціуму в розробленні певних ідей, 

забезпечує неперервність, наступність освіти. Серед цих зв’язків 

першочергового значення набувають контакти із закладами вищої освіти. На 

цій підставі в спеціалізованому закладі загальної середньої освіти для 
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обдарованих дітей реалізується модель дуальної освіти в умовах освітнього 

кластера.  

3. Створення умов для формування компетентного педагога. Для 

ефективної взаємодії із обдарованими учнями педагог мусить опанувати 

системою компетентностей, серед яких базовими є креативна, методична як 

основа проєктування інноваційних технологій та дослідницька. До того ж йому 

слід мати високий рівень сформованості педагогічної майстерності, бажання й 

готовності здійснювати самоосвітню діяльність. Завдання педагога багато у 

чому полягає у реалізації його як тьютора для обдарованого учня в умовах 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти. Важливим при цьому є 

створення необхідного методичного та дидактичного забезпечення освітнього 

процесу. 

4. Регулярний моніторинг стану освітньо-розвивального середовища, 

розвитку обдарованого учня взагалі та сформованості в нього ключових 

компетентностей зокрема, а також професіоналізму педагога через дослідження 

рівня сформованості його компетентностей.  

5. Об’єднання зусиль усіх суб’єктів освітнього середовища (педагогів, 

учнів, батьків, ЗМІ, представників громади та громадськості та інших), 

гармонізація зв’язків педагогічного колективу й батьків. На цій основі 

формується полісуб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу, яка 

дозволить обдарованому учню одержати підтримку та визнання її унікальності 

з боку різних суб’єктів освітньо-розвивального середовища. 

6. Підвищена увага до укріплення родинних зв’язків. Саме родина 

обдарованого учня виконує фасилітаційні функції та допомагає йому здолати 

перешкоди, які виникають у новому середовищі існування. Відтак слід 

створити всі умови для формування відповідних компетентностей батьків 

шляхом їхньої спільної співпраці з закладом освіти через участь у розв’язанні 

різних питань організації освітнього процесу в школі, зміцненні її матеріально-

технічної бази, організації та проведенні занять для батьків. 
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7. Утілення сучасних управлінських підходів до організації освітньо-

розвивального середовища з метою реалізації високих запитів суспільства щодо 

розвитку обдарованих учнів. Серед них – відповідні лабораторії (психологічна, 

інформаційних технологій тощо), пакет необхідних документів (Концепція 

розвитку закладу освіти в нових умовах, комплект різних Положень за 

основними напрямами діяльності в середовищі тощо) та інші. 

8. Створення необхідного просторово-предметного оточення, яке 

забезпечить комфортні умови проживання обдарованих учнів в 

спеціалізованому закладі інтернатного типу, який на тривалий час стає для них 

своєрідною домівкою. 

Отже, освітньо-розвивальне середовище має характер підтримки кожного 

обдарованого учня і є сукупністю всіх можливостей для його виховання, освіти 

та розвитку, міжособистісних відносин і спеціально створених педагогом умов 

для комфортного перебування в закладі освіти [2]. Кожний такий учень стає 

суб’єктом власної діяльності, і завдяки цьому активізується процес його 

соціального розвитку, формується досвід міжособистісного спілкування, 

реалізується особистісна цінність у шкільному житті [36]. 

Проведена робота дає підстави трактувати освітньо-розвивальне 

середовище спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей як цілісної динамічної системи ресурсів (предметно-

просторових, управлінських, методичних, дидактичних) і впливів 

(психологічних, педагогічних, діагностичних), що в сукупності сприяють 

безперервному розвитку обдарованих учнів на основі індивідуальних освітніх 

траєкторій, які забезпечують розкриття їхніх здібностей відповідно до 

природних задатків, інтересів, потреб, вимог вікової соціалізації, з одного боку, 

та соціального запиту на формування ключових компетентностей, з іншого. 

Створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей із сільської 

місцевості дозволить: забезпечити їхній рівний доступ до якісної освіти; 
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відродити інтелектуальний потенціал регіону їхнього проживання; створити 

умови для формування в них ключових компетентностей. 

Узагальнення та систематизація результатів дослідження стали підставою 

розроблення основних концептуальних положень щодо створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Проведене дослідження дало можливість установити, що проблема 

обдарованості пройшла довгий шлях становлення, розвивалася відповідно до 

здобутків психології, фізіології, біології, медицини, педагогіки та інших 

суміжних наук, збагачувалася науково-теоретичними розробками, практичними 

та експериментальними здобутками. 

Вивчення історичної, філософської, педагогічної, психологічної 

літератури з проблеми обдарованості дозволило виділити п’ять етапів розвитку 

поглядів на цей феномен. 

З’ясовано, що на сьогодні відсутнє універсальне і загальноприйняте 

науково обґрунтоване визначення поняття обдарованості. Зокрема зафіксовано 

такі дефініції: індивідуальні психологічні ресурси особистості, закладені 

природою; складна за своєю природою психологічна якість особистості, де 

вирішальною є мотивація; комплексне явище психіки людини, яке включає 

єдність інтелекту, творчості й мотивації; системна характеристика психіки 

людини, яка зумовлює можливість успіхів у конкретній діяльності й 

розвивається протягом усього життя; продукт спадковості, який визначає 

інтелектуальний потенціал людини та має індивідуальний характер; своєрідна 

міра прояву таланту особистості; здатність до активної, успішної та 

результативної соціальної діяльності; певний рівень успіхів та потенціальна 

можливість нових досягнень тощо.  
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Уточнено базові поняття дослідження. Так, поняття «талант» визначено 

як високий рівень розвитку здібностей особистості, які за певних умов 

проявляються в її творчих досягненнях у будь-яких сферах діяльності. Поняття 

«геніальність» розглянуто як найвищий ступінь прояву таланту, який може 

реалізовуватися в економічній, творчій, науковій та інших сферах, які мають 

важливе значення для розвитку людства. У цьому контексті обдарованість 

виступає передумовою прояву таланту та геніальності як системна 

характеристика психіки обдарованої дитини, що є основою успіхів у конкретній 

діяльності й розвивається відповідно до середовищних умов її існування. 

Установлено, що існує кілька десятків наукових концепцій обдарованості, 

створених у межах різноманітних теоретичних напрямів: інтегративного 

підходу (Дж. Гілфорд, Дж. Рензуллі, В. Штерн), психології здібностей 

(Л. Виготський, С. Рубінштейн, Б. Теплов, В. Шадриков), творчої обдарованості 

(О. Матюшкін), культурної обдарованості (Л. Виготський, А. Лурія), вікового 

підходу до інтелектуальної обдарованості (Н. Лейтес), системного підходу 

(С. Рубінштейн, Б. Теплов) тощо. Їх аналіз дозволив розглянути обдарованість 

як комплексне явище, зумовлене системою здібностей особистості, розвиток 

яких уможливлюється її високим рівнем розумової активності, глибиною 

мотиваційних та емоційно-вольових процесів, сформованістю самосвідомості й 

самовідповідальності, системою індивідуальних якостей, які значною мірою 

формуються в діяльності в спеціально створеному освітньо-розвивальному 

середовищі. 

Розглянуто найбільш популярні моделі обдарованості європейських та 

американських дослідників, серед яких «трикільцева» модель Дж. Рензуллі, 

теорія когнітивного розвитку Дж. Андерсона, теорія множинного інтелекту 

Г. Гарднера, біоeкологічна теорія інтелекту Цесі тощо. Базовою основою 

дослідження обрано типологічну багатовимірну модель (Дж. Рензуллі). 

Доведено, що всі чинники, які впливають на розвиток обдарованої 

особистості, можна класифікувати за трьома групами: макро-, мезо- та 

мікрочинники. До макрочинників віднесено культурно-історичний досвід; 
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національний, географічний, кліматичний фактори тощо. До мезочинників – 

шкільне середовище, засноване на принципах дитиноцентризму, та соціальне 

середовище обдарованої дитини. До мікрочинників включено родину, 

однолітків, засоби мас-медіа, громадськість, неформальні угрупування та 

критичні життєві події. 

Визначено, що перед спеціалізованими закладами загальної середньої 

освіти постає завдання створення освітньо-розвивального середовища з метою 

реалізації запитів нової української школи в напрямі формування в 

обдарованих учнів ключових компетентностей. Особливу групу становлять 

заклади інтернатного типу для обдарованих дітей із сільської місцевості 

(Житомирська загальноосвітня школа-інтернат багатопрофільного спрямування 

для здібної та обдарованої молоді із сільської місцевості, Івано-Франківський 

академічний ліцей-інтернат та ін.). На основі аналізу їх діяльності, вивчення 

наукової літератури та досвіду закладу освіти, на базі якого проводилось 

дослідження (комунальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-

ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради»), визначено 

особливості цього контингенту обдарованих учнів. 

З’ясовано, що перед закладами освіти постає завдання оновити освітньо-

розвивальне середовище з метою приведення його у відповідність із сучасним 

рівнем технологічного розвитку суспільства, станом і тенденціями розвитку 

соціуму. З огляду на це важливим є визначення вимог до освітньо-

розвивального середовища закладу освіти з орієнтацією на роботу з 

обдарованими дітьми взагалі та із сільської місцевості зокрема. Виділено такі 

вимоги: посилення зв’язків із зовнішнім середовищем для розкриття здібностей 

обдарованих учнів; створення умов для формування компетентного педагога; 

регулярний моніторинг стану освітньо-розвивального середовища та його 

суб’єктів (обдарованих учнів, педагогів); об’єднання зусиль усіх учасників 

освітнього середовища (педагогів, учнів, батьків, ЗМІ, представників громади 

та громадськості та інших); посилення уваги до укріплення родинних зв’язків; 
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втілення сучасних управлінських підходів до організації освітньо-

розвивального середовища та інші. 

Встановлено, що освітньо-розвивальне середовище слід трактувати як 

цілісну динамічну систему ресурсів (предметно-просторових, управлінських, 

методичних, дидактичних) і впливів (психологічних, педагогічних, 

діагностичних), що в сукупності сприяють безперервному розвитку 

обдарованих учнів на основі індивідуальних освітніх траєкторій, які 

забезпечують розкриття їхніх здібностей відповідно до природних задатків, 

інтересів, потреб, вимог вікової соціалізації, з одного боку, та соціального 

запиту на формування ключових компетентностей, з іншого. 

Матеріали розділу відбито в авторських роботах [41 – 43; 60–65]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОБҐРУНТУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ 

СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА В 

СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

 

3.1 Теоретичне обґрунтування науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

 

Головним завданням дослідження є обґрунтування та створення 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей. Цю роботу розпочнемо з уточнення 

поняття «система», попередньо розглянутого в п. 1.1. 

Слушно наголошуючи на зовнішніх зв’язках, В. Кузьменко та Б. Бусигін 

стверджують, що система – це «сукупність елементів, які об’єднані 

внутрішніми зв’язками й утворюють якісно нове ціле, яке взаємодіє з 

навколишнім середовищем за допомогою зовнішніх зв’язків» [124, с. 15]. 

В. Пикельна також уважає, що система є множиною елементів, які 

перебувають у відношеннях і зв’язках один з одним й утворюють певну 

цілісність, єдність [187, с. 72]. Як сукупність, об’єднання взаємозв’язаних та 

розташованих у відповідному порядку елементів деякого цілісного утворення 

трактує систему А. Теплицька [247, с. 185]. У цьому ж ракурсі розглядає це 

поняття й П. Орловський, який вважає, що система – це «певна множина 

елементів, що взаємодіють, зі зв’язками (відношеннями) між ними, які 

визначаються характером та особливостями проблеми, для розв’язання якої 

створюється ця система» [173, с. 20]. На таких же позиціях перебуває й 

Ю. Бурименко, який розглядає систему як множину «взаємопов’язаних 

елементів (об’єктів, алгоритмів, предметів, явищ, процесів, поглядів, знань 

тощо), які являють собою певне цілісне утворення, єдність» [25, с. 7]. Має 
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місце й розуміння цього поняття як «категорії, що стосується об’єкта, який 

організований як цілісний взаємозв’язок елементів» [228, с. 280]. 

Слід, безумовно, враховувати й синергійні властивості системи, які 

реалізуються через принцип емерджментності. На це питання звертає увагу 

О. Мастикаш, підкреслюючи, що система – «множина елементів, що 

взаємодіють і складають цілісне утворення, яке не зводиться до простої суми 

своїх частин, а являє собою дещо більше» [144, с. 8]. 

Аналіз наведених визначень дозволяє розглядати систему в першому 

наближенні як множину взаємопов’язаних елементів, які утворюють цілісний 

конструкт з новими якостями, властивості якого мають синергійний ефект. 

На основі досліджень ряду вчених [10; 73; 124; 144; 173; 239] 

встановлено, що будь-яка система характеризується: елементним складом, 

структурою як формою зв’язку елементів, їх функціями, єдністю внутрішнього 

та зовнішнього середовища та законами розвитку (функціонування). 

Наведені висновки покладено в основу подальшої роботи щодо 

розроблення алгоритму для створення науково-методичної системи. 

С. Мельник вважає, що для цього слід реалізувати такі етапи, як: постановка 

мети розв’язання педагогічної проблеми; визначення основних компонентів 

педагогічної системи, які становлять її сутність; виявлення об’єктивно наявних 

взаємозв’язків між ними; переведення суті компонентів системи на абстрактну 

мову (символіку); вибір способів зображення моделі системи та її побудова 

[147, с. 26]. 

Урахування цих та інших [174; 201; 247] підходів щодо обґрунтування 

науково-методичної системи дозволили розробити алгоритм цього процесу 

через сукупність таких кроків: 

- визначення мети науково-методичної системи дослідження (крок 1); 

- встановлення функцій науково-методичної системи (крок 2); 

- з’ясування її підсистем (крок 3); 

- встановлення відношень системи із середовищем (крок 4);  
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- побудова моделі науково-методичної системи дослідження через 

застосування символічної основи (крок 5); 

Подальша робота полягатиме в упровадженні науково-методичної 

системи в практику роботи спеціалізованих закладів загальної середньої освіти 

для обдарованих дітей та переведенні їхньої діяльності в новий режим 

функціонування (крок 6). У цей період у науково-методичній системі 

відбуватимуться коригувальні заходи, які будуть відбиватись на її меті. Тим 

самим створюватиметься замкнений цикл її функціонування. 

Покажемо результати реалізації розробленого алгоритму. 

Крок 1. Визначення мети науково-методичної системи. 

Мету розглядаємо як вихідний системотвірний чинник науково-

методичної системи створення освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей. У 

тлумачному словнику поняття мети визначається як те, до чого прагнуть, чого 

намагаються досягти [84, с. 516]. Згідно з положенням менеджменту, мета 

повинна відповідати певним характеристикам для її успішної реалізації (бути 

конкретною та вимірюваною, орієнтованою в часі, досяжною, гнучкою, 

зрозумілою, сумісною та неруйнівною) [295, с. 116–117]. Виходячи з цього, 

класифікуємо мету за стратегічним та тактичним рівнями. Інструментом їх 

представлення обрано дерево цілей. Його вищий рівень являє стратегічну мету 

науково-методичної системи, яка розгортається в ієрархічну структуру у 

вигляді тактичних цілей. 

Стратегічною метою науково-методичної системи дослідження є 

створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованого закладу 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей. Тактична мета мала декілька 

напрямів та спиралась на процеси цілевизначення.  

Ієрархічну структуру мети науково-методичної системи дослідження на 

основі дерева цілей будемо в подальшому розглядати як цільовий комплекс, у 

якому стратегічна мета перевіряється через виконання тактичних цілей щодо 
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впливу сформованого освітньо-розвивального середовища на його головних 

суб’єктів, а саме учнів та педагогів. Таким чином, тактичний рівень мети мав 

бінарну структуру (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1 Цільовий комплекс мети науково-методичної системи, де: 

K1 … Kn   – компетентності відповідних суб’єктів освітньо-розвивального 

середовища. 

Наведемо пояснення щодо реалізації тактичних цілей дослідження у такій 

послідовності: 

1. Формування ключових компетентностей учнів. 

2. Удосконалення компетентностей педагогів. 

Розглянемо процеси формування ключових компетентностей учнів. Вони 

базуються на виконанні завдання щодо забезпечення в сучасних школярів 

ключових компетентностей, визначених концептуальними засадами 

реформування сучасної української школи [165, с. 7].  

Розв’язуючи означене питання, за основу беремо підходи А. Каташова, 

який вважає, що освітнє середовище повинно мати різні сфери, а саме: 

інтелектуально-пізнавального розвитку, творчого самовиявлення, духовно-

творчої комунікації, інформаційно-організаційну сферу та сферу просторової 

організації, які актуалізуються в найголовнішій сфері – саморозвитку й 

самореалізації особистості [113, с. 5–6]. 

Спираючись на ці напрацювання, акмеологічний, системний, 
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компетентнісний, кластерний та особистісно-діяльнісний підходи, завдання 

функціонування нової української школи в освітньо-розвивальному середовищі 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

виділено такі сфери, як когнітивна, соціальна, творча та особистісна, як такі, що 

повною мірою дозволяють структурувати формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів та зробити цей процес керованим. Для 

їхнього моделювання використовуємо діаграми Ейлера – Венна, які широко 

використовуються не лише в математичній, а й у гуманітарній галузі. Такий 

підхід започаткував для наочного зображення множин англійський математик 

Дж. Венн, який запропонував використовувати замкнені фігури на площині. До 

нього для зображення відносин між множинами використовував кола й 

Л. Ейлер. Пізніше такі зображення отримали назву діаграм Ейлера – Венна. 

Розроблену на цій формальній основі модель сфер освітньо-розвивального 

середовища для формування ключових компетентностей обдарованого учня за 

умов проведеного дослідження наведено на рис. 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Модель сфер освітньо-розвивального середовища 

для формування ключових компетентностей обдарованих учнів 
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Визначимося з особливостями цільового призначення сфер наведеної 

моделі щодо завдання формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів. 

Мета когнітивної сфери полягає у створенні умов для того, щоб 

обдарований учень міг на високому рівні вимог сучасної української школи 

оволодіти як програмним матеріалом із предмета, так і метапредметним. 

Значною мірою досягти цього можна через застосування дуальної освіти в 

умовах кластера. У пріоритеті цієї сфери – формування таких компетентностей, 

як математична, інформаційно-цифрова, компетентність у природничих науках 

і технологіях. 

Мета соціальної сфери полягає в забезпеченні взаємодії обдарованої 

особистості як представника соціуму з внутрішнім та зовнішнім середовищами. 

Важливого значення набуває полісуб’єктна взаємодія учасників освітньо-

розвивального середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 

для обдарованих дітей. У цій сфері формуються такі компетентності, як 

спілкування державною та іноземною мовами, загальна й громадянська 

компетентності. 

Мета творчої сфери реалізується в площині створення умов для 

розкриття потенціалу обдарованої особистості. Цьому сприятиме використання 

в освітньому процесі інноваційних технологій, комплексної роботи школярів в 

умовах кластера за напрямом спеціалізації на базі закладів вищої освіти, їхньої 

науково-дослідної діяльності. Це створюватиме підґрунтя для формування 

таких компетентностей обдарованого учня, як ініціативність і підприємливість; 

уміння вчитися впродовж життя. 

Мета особистісної сфери полягає в тому, щоб забезпечити умови для 

розвитку обдарованого учня як особистості. При цьому слід звернути особливу 

увагу на формування в нього таких компетентностей, як обізнаність та 

самовираження в сфері культури; екологічна грамотність і здорове життя.  
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Комплексно сформовані в обдарованого учня ключові компетентності 

дозволять повною мірою забезпечити умови для його самовираження та 

самореалізації. 

З’ясуємо особливості вдосконалення компетентностей педагогів. Цей 

процес має відбуватись за формою спіралі з тим, щоб такі фахівці відповідали 

сучасним вимогам взагалі та умовам роботи з обдарованою учнівською 

молоддю зокрема, постійно виходячи при цьому на новий більш високий рівень 

професіоналізму [216; 268; 303; 312].  

Не викликає сумнівів той факт, що компетентного учня формує 

компетентний педагог. Тож в останнього повинні бути сформованими на 

високому рівні всі компетентності. Але для того педагогічного контингенту, 

який працюватиме з обдарованими дітьми, на перший план виходять креативна, 

методична (на основі інноваційних технологій) та дослідницька. Пояснимо 

логіку такого вибору.  

Креативну компетентність педагогу слід втілити в інноваційні методичні 

розробки з тим, щоб реалізувати інтерактивну взаємодію з учнями 

безпосередньо в умовах освітнього процесу на рівні сучасних вимог. 

Визначитися з особливостями організації цієї діяльності та її наслідками 

педагог може на основі дослідницької роботи.  

Таким чином, чітко простежується ланцюг: «креативна компетентність – 

методична компетентність на основі інноваційних технологій – дослідницька 

компетентність». Ці компетентності розглядаємо як базові згідно з умовами 

проведеного дослідження.  

Наголосимо, що цільовий комплекс науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей став у подальшому базовою 

основою розроблення відповідної технології. 

Крок 2. Визначення функцій науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у спеціалізованих 

закладах загальної середньої освіти. 
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Важливою частиною створення освітньо-розивального середовища для 

обдарованих дітей є з’ясування функцій системи. Т. Пушкар наголошує, що 

головними функціями слід вважати теоретичну (дає можливість реалізувати 

специфічний образ дійсності, який відповідає діалектичним закономірностям 

єдності загального й одиничного, логічного й чуттєвого, абстрактного та 

конкретного) і практичну (дозволяє уявити систему як інструмент і засіб 

наукового експерименту). При цьому, вважає вона, можуть виконуватись 

дескриптивна, прогностична й нормативна функції [201]. 

Згідно з підходом О. В’язовової, необхідно виділяти такі функції системи, 

як методичну (спрямована на створення та реалізацію вчителями в освітньому 

процесі сучасного методичного забезпечення), технологічну (забезпечує 

ефективне використання в процесі реалізації розробленої системи сучасних 

освітніх технологій), мотиваційну (пов’язана з вивченням потреб учнів і 

стимулюванням їх до подальшого просування визначеним освітнім 

маршрутом), управлінську (спрямована на реалізацію ефективного механізму 

управління) [38]. Так само О. Левіт до функцій системи відносить такі, як 

орієнтаційна, розвивальна, ціннісна, коригувальна, освітня, виховна, 

соціалізаційна [135, с. 24]. Певною мірою на такому розумінні функцій 

наголошує й О. Писарчук, долучаючи до них навчальну, розвивальну, виховну, 

емоційно-регулювальну, інформаційну, соціокультурну, стимулювальну, 

інтеграційну, адаптивну, комунікаційну, компенсаційну та координаційну 

[188 с. 10]. 

Найбільш широко розглядає функції освітнього середовища А. Каташов, 

який вважає, що середовище повинне оптимально об’єднувати в собі внутрішні 

й зовнішні функції. До внутрішніх функцій учений відносить функції системи 

розвитку особистості школярів (розвивальна, прогностична, комунікативна, 

стимулювальна), до зовнішніх – функції, що охоплюють роль певного закладу 

освіти в регіоні (районі, місті, області) і характеризуються широкими зв’язками 

з іншими системами й середовищами [114, с. 7]. 
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Згідно з умовами дослідження з урахуванням суспільних вимог, аналізу 

підходів науковців щодо функціональних завдань освітнього середовища, 

виокремлюємо пріоритетні функції науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей: 

- розвивальна функція передбачає існування в освітньо-розвивальному 

середовищі спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей, з одного боку, заходів, які сприятимуть цілеспрямованій 

свідомій діяльності учня в напрямі його розвитку та саморозвитку як 

обдарованої особистості. З іншого боку, будуть створені оптимальні умови для 

стимулювання особистісного вдосконалення інших його учасників (у першу 

чергу педагогів) із тим, щоб найбільшою мірою розкрити потенціал 

обдарованого школяра; 

- управлінсько-організаційна функція сприяє задоволенню комплексу 

потреб його об’єктів та суб’єктів для реалізації мети освітньо-розвивального 

середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей шляхом застосування ефективних управлінських рішень як 

основи швидкої перебудови середовища в необхідному напрямі; 

- методично-технологічна функція дозволяє системно вносити зміни в 

освітній процес з позиції його відповідності сучасним тенденціям 

інноваційного розвитку освіти через застосування відповідних форм, методів та 

засобів навчання; 

- інтегрувальна функція передбачає інтеграцію навчання в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей з 

підготовкою учня на базі закладів вищої освіти, тим самим створюючи умови 

для організації дуальної освіти в умовах кластера; 

- регулювальна функція забезпечує системне та цілеспрямоване 

використання потенціалу середовища в напрямі досягнення мети його 

створення для проведення необхідних коригувальних заходів. Значною мірою 
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цьому сприятимуть регулярні моніторингові дослідження в межах освітньо-

розвивального середовища закладу освіти. 

Крок 2. З’ясування підсистем науково-методичної системи. 

Важливим уважаємо розглянути питання встановлення складових 

науково-методичної системи. Наведемо позиції науковців із цього питання. Так, 

Ю. Сурмін дає визначення структурі як «сукупності стійких зв’язків між 

елементами системи, які забезпечують цілісність системи та тотожність самій 

собі» [238, с. 109]. З цього ж ракурсу розглядає структуру П. Орловський, який 

трактує її як «внутрішній устрій системи, тобто розташування її елементів і 

зв’язків у часі та просторі» [173, с. 22]. Є автори, які розглядають систему через 

сукупність «стійких зв’язків і відносин між виділеними елементами, в яких 

проявляється цілісність системи і які зумовлюють збереження системи при 

різних впливах на неї» [124, с. 9].  

Найбільш точним, на нашу думку, є визначення Б. Задорова, згідно з яким 

структура розглядається як конструкт, що відображає визначені взаємозв’язки, 

взаєморозташування складових системи, її устрій (будову) [73, с. 58]. Система в 

теорії управління визначається як складне утворення, що складається з 

підсистем, функціонування яких підпорядковано єдиній меті [187, с. 72]. 

Ю. Бурименко також наголошує, що система – це сукупність її основних частин 

(підсистем, елементів) із вказівкою зв’язків між ними [25, c. 9]. 

Уявлення про структуру освітньо-розвивального середовища не може 

бути науково коректним без аналізу концептуальних підходів різних учених 

щодо цього питання. Так, С. Тарасов вважає, що структура освітнього 

середовища школи включає такі компоненти [243]: 

- просторово-семантичний (архітектурно-естетична організація 

життєвого простору школярів, герб, традиції та інше);  

- змістовно-методичний (концепції навчання та виховання, освітні 

програми, форми й методи організації навчання); 

- комунікаційно-організаційний (особливості суб’єктів освітнього 

середовища, комунікаційна сфера, особливості управлінської культури).  
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Г. Ковальов виділяє в цьому середовищі фізичне оточення, людські 

чинники та програму навчання. Другий компонент автор розуміє досить 

широко і тлумачить його як такий, що включає просторову й соціальну 

щільність суб’єктів освітнього процесу, ступінь скупченості (краудінга) та його 

впливу на соціальну поведінку, особистісні особливості та успішність учнів, 

розподіл статусів і ролей, статеві та національні особливості учнів і вчителів 

тощо [119, с. 20].  

У дисертації Є. Лактіонової запропонована структурно-функціональна 

п’ятикомпонентна модель освітнього середовища як об’єкта психологічної 

експертизи. Поряд із компонентами, які певною мірою виділяють й попередні 

дослідники, а саме: просторово-предметним, соціальним і психодидактичним, 

авторка вводить організаційно-управлінський компонент (компетентність й 

управлінська культура адміністрації освітнього закладу і т. п.), а також 

суб’єктний компонент (особистісні, вікові, психофізіологічні та інші 

особливості учасників освітнього середовища). На її думку, найбільш 

змістовними з точки зору психологічного аналізу є організаційно-

управлінський, соціально-психологічний та суб’єктний компоненти освітнього 

середовища [130, с. 11].  

Цікавим є підхід М. Григор’євої, яка складовими освітнього середовища 

вважає дидактичний, соціальний, організаційний, фізичний та синергетичний 

компоненти. При цьому синергетичний або загально-структурний компонент 

визначається авторкою як «умови, що сприяють комплексному узгодженню в 

усіх своїх проявах (емоційних, когнітивних, комунікативних, особистісних) 

взаємодії школяра з освітнім середовищем, містять в собі «стислий» досвід 

попередніх взаємодій, теперішніх і майбутніх цілей взаємодій, сприяють прояву 

законів самоорганізації складних та відкритих систем» [52, с. 178]. 

Найбільшою мірою наше розуміння середовища збігається з висновками, 

зробленими в дисертаційній роботі О. Писарчук, яка до складу освітньо-

розвивального середовища вводить просторово-предметний компонент 

(охоплює архітектурні особливості будівлі, обладнання, умови навчально-
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виховного процесу, що стимулюють розвиток особистості), соціально-

комунікаційний компонент (визначається типом культури, соціальними 

нормами взаємодії, міжособистісними стосунками педагогів, учнів та батьків), 

психолого-дидактичний компонент (спрямований на забезпечення змісту 

освітнього процесу), пізнавально-мотиваційний компонент (передбачає 

формування позитивного ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, 

здатність до постановки значущих цілей тощо) [188, с. 9]. 

Наголошуємо, що практично всі автори виділяють соціальний 

(комунікаційно-організаційні, людські чинники), дидактичний 

(психодидактичний, технологічний, змістовно-методичний) та просторово-

предметний (фізичний) компоненти. Погоджуємося з тим, що в структурному 

аспекті освітнє середовище слід тлумачити як сукупність матеріальних 

чинників освітнього процесу, міжособистісних відносин суб’єктів освіти та 

психолого-педагогічних умов для розвитку особистості [80]. 

Висновком проведеного аналізу стало розуміння того, що науково-

методична система повинна бути конструктом з низки взаємопов’язаних 

підсистем. У подальшому постало питання з їх встановлення. 

Слушним вважаємо розглянути погляди Т. Щебликіної, яка до складу 

науково-методичної системи включає такі блоки, як концептуально-цільовий 

(методологічні підходи, мета, завдання, принципи, функції системи), 

організаційно-проєктувальний (структура та зміст навчальних досягнень 

суб’єктів освітнього процесу, організаційно-дидактичні умови реалізації 

моніторингу цих досягнень), змістово-технологічний (суб’єкти, об’єкти, 

технологія здійснення моніторингу) [305, с. 229]. Таке розуміння структури 

збігається з поглядами й інших учених. Зокрема, І. Шумілова зосереджує увагу 

на таких компонентах системи, як цільовий, який включає мету та завдання 

науково-методичної системи; змістовий, або структурно-функціональний, що 

складається зі структурних компонентів та функцій; технологічний, який 

включає технологію дослідження, та результативний – для проведення 

діагностики результатів [303, с. 257].  
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Є підходи, згідно з якими в науково-методичній системі виділяються такі 

компоненти, як цільовий, концептуальний, змістово-процесуальний, 

контрольно-коригувальний та оцінно-результативний [268, с. 292]. С. Ткачов 

обґрунтовано вводить до її складу такі чотири взаємопов’язаних блоки, як 

концептуально-цільовий, структурно-змістовий, формувально-функціональний 

та критерійно-результативний [252, с. 19]. 

Таким чином, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що науково-

методична система повинна складатися з підсистеми, яка узагальнюватиме 

цільові та методологічні підходи щодо її створення (методологічна підсистема); 

підсистеми, яка визначатиме змістові та діяльнісні аспекти створення 

середовища (змістово-діяльнісна підсистема), а також із підсистеми, яка 

виконуватиме функцію коригування середовищних заходів завдяки регулярній 

діагностиці процесів, що матимуть місце в освітньо-розвивальному середовищі 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

(моніторингово-коригувальна підсистема).  

Отже, науково-методичну систему створення освітньо-розвивального 

середовища для обдарованих дітей у спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти розглядаємо як конструкт таких взаємопов’язаних 

підсистем, як методологічна, змістово-діяльнісна та моніторингово-

коригувальна. 

Методологічна підсистема розглядається як компонент, який має 

забезпечити науково-методичну систему ґрунтовною науковою основою 

(методологічними підходами, принципами тощо) як базою її творення. 

Змістово-діяльнісна підсистема реалізує мету з розкриття обдаровань 

учнів як основи формування в них ключових компетентностей через 

застосування вдосконаленого змісту, форм, методів та засобів навчання. 

Підсистема включає технологію створення освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей та 

ефективні за цих обставин організаційно-педагогічні умови. 
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Моніторингово-коригувальна підсистема дозволяє визначити стан 

науково-методичної системи через моніторинг як самого освітньо-

розвивального середовища, так і сформованості компетентностей його 

учасників для подальшого внесення змін (у разі необхідності) до її мети. 

Такий вибір підсистем ґрунтується на застосуванні системного підходу, 

оскільки в такий спосіб утілюється принцип цілісності побудови освітньо-

розвивального середовища, унаслідок чого реалізується принцип циклічності й 

система стає керованою. Водночас ми спирались і на синергетичний підхід, а 

саме на феномен самоорганізації складних систем, який передбачає, що в 

системі з’являються якості, яких не має жоден з її складників. Тож у сукупності 

методологічна, змістово-діяльнісна та моніторингово-коригувальна підсистеми 

реалізують емерджентні властивості. 

Ці підходи більш детально висвітлено в авторських працях [102; 104]. 

Крок 4. Установлення відношень науково-методичної системи 

дослідження із середовищем. 

Визначення меж науково-методичної системи дослідження 

встановлюється нормативно-правовими основами розвитку освітянських 

процесів [159; 195; 196; 197; 198], суспільним замовленням на реалізацію 

потенціалу обдарованого учня [30; 42; 88; 119; 129; 132; 166; 249; 310], 

специфікою формування освітньо-розвивального середовища в закладах освіти 

[16; 33; 45; 52; 80; 127; 161; 185; 194; 243; 286; 306; 312]. Ця робота має важливе 

значення, оскільки її результати значною мірою визначатимуть напрями 

управлінської діяльності адміністрації спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей. 

Водночас межі науково-методичної системи визначаються і її метою як 

системотвірним чинником. Виходячи з цього, вони окреслюватимуться 

внутрішнім середовищем спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 

для обдарованих дітей, середовищем закладів вищої освіти як основи 

організації дуальної освіти школярів в умовах кластера, соціального 
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середовища та зв’язками з громадськими інституціями й культурно-

просвітницькими осередками. 

Крок 5. Побудова моделі науково-методичної системи через застосування 

символічної основи. 

Сучасні дослідники вважають, що освітнє середовище – це 

культуровідповідна матриця, що має певний якісний контент:  

- архетипи, смисли, символи;  

- багатошаровий субстрат, що є певним професійним, діяльнісним, 

інформаційним матеріалом; 

- інтелектуальну субстанцію, що властива її суб’єктам; 

- оточення, яке має конфігурацію/геометрію, навігаційну систему, власне 

інформаційне поле, траєкторію розвитку, потенціал інтеграційної взаємодії; 

- структуру, що має властивості зв’язаності, цілісності, керованості, що 

залежать від насиченості її освітніми, виховними, інформаційними та іншими 

ресурсами [7].  

Ці орієнтири серед інших [35; 59; 60; 72; 131; 177; 194; 212; 302; 307; 313] 

стали основою створення моделі науково-методичної системи дослідження. Її 

буде подано у п. 3.3 дисертації. 

Крок 6. Упровадження науково-методичної системи в практику роботи 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей та 

переведення їх діяльності в новий режим функціонування. 

Ураховуючи зазначене вище формулюємо робоче визначення науково-

методичної системи освітньо-розвивального середовища спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей як конструкту зі 

взаємозалежної сукупності методологічної, змістово-діяльнісної та 

моніторингово-коригувальної підсистем, які забезпечують емерджентну 

реалізацію розвивальної, управлінсько-організаційної, методично-

технологічної, інтегрувальної та регулювальної функцій як основи розкриття 

потенціалу обдарованої особистості. 
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3.2 Характеристика підсистем науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

 

3.2.1 Методологічна підсистема 

 

Методологічна підсистема науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей закладає наукові основи через 

визначення її мети, наукових підходів та принципів.  

З’ясовано, що мета дослідження має стратегічний та тактичний рівні. На 

стратегічному рівні передбачалось створення освітньо-розвивального 

середовища, на тактичному – перевірка результату втілення розробленого 

середовища через дослідження сформованості компетентностей обдарованих 

учнів та педагогів. 

Попередня аналітична робота (див. п. 1.1) дозволила з’ясувати 

необхідність використання під час створення освітньо-розвивального 

середовища такі підходи: 

- системний підхід – забезпечив створення освітньо-розвивального 

середовища як системи взаємопов’язаних підсистем, які поєднані на засадах 

цілісності, ієрархічності, структурованості, взаємодії та взаємозв’язку; 

визначення структури освітньо-розвивального середовища та його функцій; 

установлення внутрішніх структурно-функційних зв’язків; з’ясування 

особливостей цього середовища як педагогічної системи, що пов’язана з 

навколишнім світом; 

- синергетичний підхід – дав можливість змоделювати освітньо-

розвивальне середовище спеціалізованих закладів загальної середньої освіти 

для обдарованих дітей, що самоорганізується, оскільки є відкритою, 

нелінійною та нерівноважною педагогічною системою, де особистості вчителя 
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й обдарованого школяра постають як складноорганізовані системи, які 

шукають самовираження та самореалізації; 

- особистісно-діяльнісний підхід – сприяв урахуванню індивідуально-

особистісних особливостей і пріоритетів кожного обдарованого учня; виду, 

форми вияву обдарованості під час розроблення його індивідуальної освітньої 

траєкторії та водночас забезпечив формування суб’єктного досвіду в 

конкретних спеціально створених середовищних умовах спеціалізованого 

закладу загальної середньої освіти; 

- компетентнісний підхід – став основою для формування в обдарованих 

учнів сукупності ключових компетентностей як комплексу взаємопов’язаних 

смислових орієнтацій обдарованої особистості, її знань, умінь, способів 

діяльності та цільового розвитку базових компетентностей педагогів, 

першочергово необхідних для співпраці з обдарованими школярами (креативної, 

методичної та дослідницької); 

- акмеологічний підхід – забезпечив формування «акме» як обдарованих 

учнів, які розуміють соціальну значущість формування ключових 

компетентностей з урахуванням їхніх обдарувань, так і педагогів через 

посилення ціннісно-сенсової орієнтації в педагогічній діяльності. Як 

підкреслює Л. Рибалко, суть акмеологічної позиції викладача полягає у 

переконанні значущості руху до акме, а того, хто навчається, – в усвідомленні 

потреби «бути в акме» [206, c. 55]. На етапі модернізації сучасної освіти в 

Україні особливої гостроти й актуальності набувають питання підвищення й 

розвитку професійної компетентності вчителів [288, c. 89]; 

- кластерний підхід – дав змогу вийти на принципово новий рівень 

формування взаємин між спеціалізованими закладами загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей та закладами вищої освіти на основі організації 

дуальної освіти обдарованих учнів в умовах кластера. 

Подальша дослідницька діяльність відбувалась у площині обґрунтування 

принципів науково-методичної системи дослідження. Поняття «принцип» 
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розглядається як «вихідне положення певного вчення, теорії; керівна ідея, 

основне правило діяльності [231, с. 227]. І. Зязюн, уточнюючи це поняття, 

розуміє його як сукупність свідомих, рефлексованих і позасвідомих, не 

відрефлесованих установок [78]. Ураховуючи це, визнаємо принципи як вихідні 

положення створення освітньо-розвивального середовища. 

Серед принципів ефективного функціонування освітньо-розвивального 

середовища виділяють такі: принцип цілісного розвитку психіки (створення 

освітніх умов для розкриття творчого потенціалу різних сфер психіки 

обдарованих особистостей та їхніх здібностей); принцип специфіки вікового 

зростання особистості (забезпечення можливостей задоволення потреб кожного 

індивіда згідно з індивідуальними інтересами, особистісними властивостями й 

завданнями вікової соціалізації); принцип природовідповідності (застосування 

таких розвивальних освітніх технологій, які відповідають природним 

особливостям і закономірностям саморозвитку учнів) [200, с. 29–30]. 

О. Ярошинська вважає, що проєктуючи освітнє середовище, слід брати до 

уваги такі принципи, як науковість, системність, варіативність, 

культурологічність, динамічність, прогностичність, детермінізм, суб’єктність 

діяльності, оптимістичність та суб’єктна взаємодія [312, с. 21]. О. Нечаєва серед 

принципів побудови освітнього середовища для інтелектуально обдарованих 

підлітків виділяє принцип безперервності процесу розвитку дитини; принцип 

цілісності й неподільності на складові частини з точки зору сприйняття дитини; 

принцип взаємозв’язку навчальних й виховних впливів, які здійснюються 

послідовно в межах освітнього середовища; принцип чіткості й однаковості 

вимог та освітніх орієнтирів, які висувають перед дитиною учасники освітнього 

процесу; принцип забезпечення позитивного емоційного фону розвитку дитини, 

а також принцип орієнтації на охорону та розвиток реальних і потенційних 

пізнавальних можливостей [161, с. 344]. 

Керуючись цими підходами та враховуючи результати попереднього 

аналізу питань щодо принципів створення освітньо-розвивального середовища, 
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визначаємо принципи науково-методичної системи як підґрунтя ідеології її 

створення: 

- принцип науковості реалізується через активне застосування наукових 

теорій, підходів, технологій формування обдарованої особистості. Г. Ващенко 

вказує на те, що метою цього принципу є формування потреби в науковій 

правді та механізмі логічного мислення [29, с. 85]. Водночас слід активно 

використовуватись канал співпраці спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей з Міністерством освіти і науки України, 

провідними науковими закладами України у сфері освіти тощо з метою 

вироблення рекомендацій щодо створення освітньо-розвивального середовища 

за обставин дослідження на науковій основі. Завдяки їхній когерентній 

взаємодії розроблятимуться науково обґрунтовані рекомендації щодо 

організації освітнього процесу для обдарованих дітей, забезпечуватиметься 

спілкування педагогічних працівників спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для цього контингенту з науковцями через проведення 

конференцій, семінарів, круглих столів та інших заходів; 

- принцип дитиноцентризму дозволяє поставити обдарованого учня як 

основного споживача освітніх послуг у центр освітньо-розвивального 

середовища й реалізувати в такий спосіб одну з тез нової української школи 

щодо того, що кожна дитина – «неповторна, наділена від природи унікальними 

здібностями, талантами та можливостями» [165, с. 14]; 

- принцип гуманного й дбайливого ставлення до обдарованого учня 

доповнює попередній принцип з наголосом на реалізацію ідеї комфортності 

середовища, тобто створення в закладі освіти атмосфери добра, 

взаєморозуміння, творчого співробітництва; 

- принцип диференціації та індивідуалізації передбачає врахування 

фізичних, психологічних особливостей обдарованих учнів під час навчання. 

Причому принцип диференціації в умовах проведеного дослідження дає змогу 

провести формування класів за результатами діагностики їхніх схильностей. 
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Надалі діятиме ще й принцип індивідуалізації. Саме він, уважає Г. Терещук, 

дозволяє реалізувати ідеї компетентнісного підходу, індивідуальної освітньої 

траєкторії навчання, змінити роль учителя в напрямі реалізації його 

консультативно-авторської функції [249, c. 12]; 

- принцип варіативності передбачає такі гнучкі та динамічні освітні 

напрями в освітньо-розвивальному середовищі, які дозволять створити 

оптимальні умови розвитку й реалізації природних задатків, нахилів та 

інтересів кожного обдарованого учня; 

- принцип транспарентності: реалізує вимоги до прозорості в 

комунікаціях, інформаційній взаємодії, доступності у співпраці з усіма 

учасниками середовища тощо. Як показав аналіз словникових джерел 

[271; 273], цей термін поки що поза науковою увагою. Саме поняття 

«транспарентність» (від лат. trans – прозорий, pareo – бути очевидним, 

проявлятися) розглядається як «вірогідність, ясність і можливість перевірки 

відомостей про що-небудь; відсутність таємності» [314]. Транспарентність 

передбачає відкритість інформації в закладі освіти, яку забезпечує «сукупність 

цілеспрямованих управлінських заходів, необхідних для управління 

інформацією про стан освітнього процесу, можливі ризики зовнішнього 

середовища, засоби й форми взаємодії з іншими суб’єктами ринку освітніх 

послуг» [156]. Інформаційну відкритість науковці розглядають на двох рівнях: 

пасивному й активному. Причому пасивний рівень «передбачає інформування 

(формування інформаційних ресурсів та забезпечення відкритого доступу до 

них), у той час як активний – опрацювання інформації (консультування, діалог, 

вироблення спільних рішень) [156]. Увага зосереджувалась на активному рівні, 

оскільки саме він дозволяє сформувати партнерські відносини, украй 

важливими за наших умов; 

- принцип партнерства реалізував основні підходи педагогіки 

партнерства, суть якої – «спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 

учнем і батьками та …. учасниками освітнього процесу, відповідальними за 
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результат [165, с. 14]. Уважаємо, що він є логічним продовженням принципу 

транспарентності. 

Важливою складовою методологічної підсистеми є з’ясування чинників 

впливу на науково-методичну систему створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей. Аналіз літературних джерел [52; 114; 188; 189; 200] 

дозволив виділити серед них зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників 

відносимо такі: 

- спільна діяльність з органами державної влади та місцевого 

самоврядування; 

- взаємодія з громадськими організаціями, закладами вищої освіти, 

позашкільними закладами освіти, науковими установами, діяльність яких 

повинна регулюватись університетською кафедрою, яку необхідно створити в 

спеціалізованому закладі загальної середньої освіти для обдарованих дітей; 

- взаємозв’язки з медичними установами; 

- робота з просвітницько-пропагандистськими закладами; 

- взаємодія з правоохоронними органами. 

Серед внутрішніх чинників виділяємо: 

- забезпечення заходів з інтелектуально-пізнавального розвитку 

обдарованого учня; 

- створення умов для його творчого та інтелектуального 

самовираження; 

- забезпечення бази для вираження учнем своєї самоцінності; 

- організація духовно-творчої комунікації; 

- дієві інформаційно-організаційні заходи; 

- функціональна та просторова організація освітньо-розвивального 

середовища. 

Встановлено, що ці чинники здебільшого мають як об’єктивний, так і 

суб’єктивний характер. 
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Отже, у межах методологічної підсистеми формуються наукові основи 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

 

3.2.2 Змістово-діяльнісна підсистема 

 

Змістово-діяльнісна підсистема науково-методичної системи включає 

технологію формування освітньо-розвивального середовища та обґрунтовані 

педагогічні умови. З’ясуємо особливості розроблення технології. Проведемо 

короткий аналіз технологічного підходу в освіті. Суть освітньої технології 

аналізували Ю. Азаров [3], В. Беспалько [19], М. Гриньова [54], О. Пєхота 

[186], С. Сисоєва [221] та інші. Г. Селевко та В. Журавльов класифікують ці 

технології за вертикальною та горизонтальною структурами. При цьому у 

вертикальній структурі визначаються чотири класи технологій: метатехнології 

(соціально-педагогічний рівень); макротехнології, або галузеві педагогічні 

технології; мезотехнології та мікротехнології – це технології, які спрямовані 

на розв’язання вузьких оперативних завдань, що належать до індивідуальної 

взаємодії або самовпливу суб’єктів педагогічного процесу. Горизонтальна ж 

структура включає науковий, формально-описовий, процесуально-діяльнісний 

компоненти [213, с. 6]. За вертикальною структурою розроблена технологія 

належить до метатехнології, за горизонтальною – вона реалізує всі три 

аспекти, які наводять учені.  

Враховуючи наведену класифікацію, будемо дотримуватися позиції 

І. Дичківської, яка наголошує, що технологія, яка наділена всіма ознаками 

соціальної системи, має специфічні сутнісні ознаки, які «виокремлюють її як 

самодостатній неповторний феномен»: концептуальність, діагностичне 

визначення цілей і результативності; економічність; алгоритмізованість, 

проєктованість, цілісність, керованість; коригованість та візуалізацію [63, с. 75–

76]. Водночас з’ясовано, що технологія поєднує в собі такі компоненти 

[65, c. 661]:  
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- науковий: педагогічна технологія – частина педагогічної науки, що 

визначає й розробляє мету, зміст і методи навчання та проєктує педагогічні 

процеси; 

- процесуально-описовий: опис процесу, сукупність цілей, змісту, методів 

і засобів для досягнення планових результатів навчання; 

- процесуально-діяльнісний: здійснення технологічного процесу, 

функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 

педагогічних засобів. 

Кожен із цих компонентів беремо за основу розроблення технології, 

керуючись науково виваженими висновками І. Прокопенка і В. Євдокимова, які 

визначають специфіку педагогічної технології в тому, що вона повинна 

гарантувати досягнення висунутих цілей [199, с. 7–8], а також Г. Селевка, який 

наголошує, що одним із головних критеріїв оцінки педагогічної технології є її 

ефективність та результативність [214, с. 15]. 

Визначаючи етапи технології, використовуємо висновки наукового 

аналізу з цього питання, отримані Я. Левченко, яка узагальнила підходи щодо 

їх встановлення в такий спосіб [137, с. 279]: 

- перший етап – початковий, адаптаційний, підготовчий, підготовчо-

мотиваційний, мотиваційний тощо; 

- другий етап – теоретико-практичний, процесуальний, змістово-

процесуальний, пізнавально-процесуальний тощо; 

- третій етап – результативно-оцінний, аналітичний, аналітико-

рефлексивний, рефлексивно-оцінювальний тощо. 

На цій підставі до етапів технології створення освітньо-розвивального 

середовища спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей включаємо підготовчий, діяльнісно-формувальний та 

рефлексивно-коригувальний. Такий підхід дозволить забезпечити цілісність 

технології та досягнення необхідної синергії. 
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Визначені етапи певною мірою підкріплено висновками А. Каташова, 

який з’ясував, що створення освітньо-розвивального середовища у своєму 

розвитку проходить три етапи: етап становлення (розроблення відповідної 

концепції й програми розвитку, формування необхідної документації, 

створення органів керування, визначення фінансових і матеріальних 

можливостей, пошук додаткових джерел фінансування); етап функціонування 

(створення необхідних умов для плідного функціонування позначеного 

середовища) та етап удосконалювання (пошук ефективних засобів його 

розвитку) [114, с. 10–11]. 

Мету технології розуміємо як забезпечення розвитку природних 

здібностей учня як підґрунтя формування необхідних для сьогоднішнього 

випускника ключових компетентностей через розроблення послідовних заходів 

зі створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах 

загальної середньої освіти. Ураховуючи мету, розкриємо специфіку кожного з 

визначених етапів технології. 

Уведення підготовчого етапу технології зумовлено метою щодо 

проведення цільових заходів із забезпечення бази формування в обдарованих 

учнів ключових компетентностей. Для досягнення заявленої мети слід 

реалізувати такі завдання: 

1. Створити комфортне просторово-предметне оточення учнів. 

2. Розробити управлінське та методичне підґрунтя для формування в 

учнів ключових компетентностей. 

3. Визначити спеціалізацію освіти обдарованих учнів на основі вхідної 

діагностики. 

4. Забезпечити професійно-педагогічну готовність учителів до 

формування в учнів ключових компетентностей. 

Послідовно продемонструємо підходи з виконання кожного з завдань. 

Виконання першого завдання щодо створення комфортного 

просторового-предметного оточення учнів базується на рекомендаціях 

Є. Климова, який зазначає, що просторово-предметний компонент у вигляді 
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сукупності просторових умов і предметних засобів забезпечує можливість 

необхідних просторових дій і поведінки суб’єктів освітнього середовища та 

включає чотири частини середовища: соціально-контактну, інформаційну, 

соматичну й предметну. Специфіку кожної з них учений трактує в такий спосіб: 

1. Соціально-контактна частина середовища включає: 

- особистий приклад оточення, його культуру, досвід, спосіб життя, 

діяльність, поведінку, взаємини; 

- установи, організації, групи та їх представників, з якими людині 

реально доводиться взаємодіяти; 

- уклад своєї групи й колективів, з якими контактує людина, її місце в 

структурі цієї групи, рівень захищеності від різного роду посягань. 

2. Інформаційна частина середовища включає: 

- правила внутрішнього розпорядку, статут закладу освіти, закони 

держави; 

- «неписані закони», традиції цієї спільноти, фактично прийняті норми 

ставлення до людей, їхніх думок; 

- правила особистої та суспільної безпеки; 

- засоби наочності; 

- рекламні заходи;  

- вимоги, накази, поради, побажання, доручення, повідомлення, тобто 

персонально адресовані дії. 

3. Соматична частина середовища включає власне тіло людини та його 

стани. 

4. Предметна частина середовища включає: 

- матеріальні умови життя, навчання, роботи, побуту (помешкання, одяг, 

харчі, обладнання тощо); 

- фізико-хімічні, біологічні, гігієнічні умови (мікроклімат, чистота 

повітря тощо) [118]. 

Конкретизуємо наведену структуру відповідно до умов проведеного 

дослідження: 
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1. Соціально-контактна частина має доволі широкі межі, які в першу 

чергу окреслюються як самим спеціалізованим закладом загальної середньої 

освіти для обдарованих учнів, так і закладами вищої освіти, де вони 

навчаються на дуальній основі. Сюди входять й інші об’єкти, з якими є 

контакти (кінотеатри, театри тощо), та позашкільні заклади освіти. 

Найголовніша складова реалізується через взаємовідносини обдарованих учнів 

у шкільному колективі, який стає для них своєрідною домівкою. 

2. Інформаційна частина середовища передбачає створення комплексу 

заходів як у межах освітньої, так і позанавчальної діяльності обдарованих 

учнів з тим, щоб створити позитивний клімат у колективі. Ці особливості слід 

конкретизувати в статуті закладу освіти. Необхідно активно використовувати 

ресурс лабораторії інформаційних технологій (чи іншого подібного 

структурного підрозділу) для поширення інформації щодо діяльності 

колективу закладу освіти. 

3. Соматична частина середовища передбачає поновлення та 

зміцнення бази фізично-оздоровчої, спортивно-масової та гурткової роботи з 

напряму здоров’язбереження суб’єктів освітньо-розвивального. Її розглядаємо 

як один з його найголовніших сегментів, який виводить результати освітнього 

процесу на рівень гармонії інтелектуального та фізичного потенціалів 

обдарованої особистості. 

4. Предметна частина передбачає вдосконалення інфраструктури 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей, а 

саме: медичної служби, харчоблоку, спальних корпусів, зон відпочинку тощо. 

Її теж відносимо до одного з важливих сегментів гармонійного освітньо-

розвивального середовища закладу освіти, адже в його умовах учні не просто 

навчаються, а перебувають більшу частину свого життя. 

Для реалізації просторово-предметних вимог адміністрація 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

повинна розробити «Концепцію розвитку матеріально-технічної бази та 
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фінансово-господарської діяльності закладу освіти» для того, щоб чітко 

визначитись з усіма названими вище питаннями. 

Наведемо заходи щодо виконання другого завдання підготовчого етапу 

технології щодо забезпечення управлінського та методичного підґрунтя для 

формування ключових компетентностей обдарованих учнів в умовах освітньо-

розвивального середовища закладу освіти.  

Наголошуємо, що управління закладом освіти – це сучасний напрям 

управлінської діяльності, який спрямований на досягнення установами освіти, 

що діють в ринкових умовах, визначених цілей шляхом раціонального 

використання матеріальних, людських й інших ресурсів із застосуванням 

науково обґрунтованих форм, принципів, функцій і методів [244]. І це 

закономірно, оскільки, як зазначає О. Лебідь, управління сприяє реалізації 

«цілей загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням наявного 

потенціалу й вимог навколишнього середовища для досягнення стійкої 

конкурентної позиції» [134, с. 59]. 

Сьогодні дослідники активно вивчають управлінські питання і в площині 

шкільної освіти [64; 86; 134; 180; 189; 266]. Виходячи з аналізу цих наукових 

робіт, власного управлінського досвіду основою створення концепції 

управління обираємо особистісно-зорієнтоване управління на всіх етапах 

замкненого циклу в умовах освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Критеріями ефективності такої управлінської роботи виступають: 

1. Якість освітніх послуг, а саме: відповідність результатів освіти 

стандартам, результатам державної підсумкової атестації. 

2. Зростання особистих досягнень обдарованих учнів через 

сформованість у них відповідних ключових компетентностей. 

3. Задоволеність усіх учасників освітнього процесу – учнів, учителів, 

батьків, громадськості результатами діяльності закладу освіти. 

Основними управлінськими впливами при застосуванні особистісно-

зорієнтованого управління вважаємо: 
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- побудову індивідуальної освітньої траєкторії учнів на дуальній основі в 

умовах кластера; 

- реалізацію функції контролю за її виконанням; 

- створення умов для саморозвитку та самореалізації обдарованих учнів. 

Передбачаємо, що такий стиль управління дозволить: 

1. Розвинути індивідуальні пізнавальні спроможності кожного з тих, хто 

навчається. 

2. Максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальний 

(суб’єктний) досвід обдарованої особистості. 

3. Допомогти обдарованим учням пізнати себе, самовизначитися та 

самореалізуватися. 

На основі застосування особистісно-зорієнтованого управління 

пропонуємо організувати управлінську діяльність закладу освіти за такими 

напрямами: 

- планування роботи педагогічного колективу; 

- реалізація функції контролю за його діяльністю; 

- вивчення педагогічного колективу закладу освіти, управління його 

розвитком; 

- розв’язання завдань мотивації ефективної роботи педагогічного 

колективу. 

Основними шляхами реалізації особистісно-зорієнтованого управління 

педагогічним колективом з боку адміністрації вважатимемо: 

- постійне вивчення особистих характеристик кожного педагога та 

колективу в цілому; 

- системний аналіз здобутої інформації та розроблення конкретних 

напрямів, заходів, кроків, дій, що виходять із виявлених негативних моментів і 

бажаних цілей формування ключових компетентностей обдарованих учнів; 

- постійне особисте спілкування директора з членами педагогічного 

колективу (як індивідуальне, так і групове), спрямоване на досягнення 
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конкретних цілей щодо формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів; 

- індивідуальну роботу з кадрами, спрямовану на формування відносин, 

які стимулюватимуть педагогів підвищувати професійну компетентність та 

культурний рівень; 

- цільову роботу з педагогами щодо їхнього саморозвитку й 

самореалізації; 

- підтримання високого рівня ділового спілкування і, як наслідок, 

забезпечення позитивного впливу на психологічний клімат у колективі; 

- увагу до ділових пропозицій та особистих прохань членів колективу; 

- постійне врахування життєвих проблем, настроїв членів колективу, 

створення позитивної емоційної реакції; 

- запобігання й подолання «емоційного вигорання» педагогів шляхом 

втілення здоров’язберігаючих технологій. 

Основними принципами особистісно-зорієнтованого управління 

педагогічним та учнівським колективом закладу освіти вважаємо такі:  

- принцип навчання й самонавчання, який реалізується, виходячи з 

виявлення професійної специфіки педагогів та особливостей обдарованих учнів 

як учасників освітнього процесу; 

- принцип варіативності, який ґрунтується на визнанні розмаїтості 

змісту та форм освітнього процесу, вибір яких повинен здійснювати вчитель 

(вихователь) з урахуванням цілі розвитку кожної обдарованої дитини, 

необхідності педагогічної підтримки в пізнавальному процесі, у скрутних 

життєвих ситуаціях; 

- принцип розвитку індивідуальності педагогів та обдарованих учнів, 

який забезпечить усі необхідні умови для їхнього самовираження як творчих 

різнопланових особистостей. 

За цих вимог критеріальна база особистісно-зорієнтованого управління 

повинна враховувати не тільки рівень компетнтності педагогів як 

професіоналів, але й сформованість їхньої особистості (педагогічна етика, 
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мораль, такт, повага до учнів і колег, ретельність і дисциплінованість, 

професійно-педагогічна культура тощо). 

З метою забезпечення методичного підґрунтя для формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів в умовах освітньо-розвивального 

середовища закладу освіти слід вивести на новий рівень організацію 

методичної роботи, щоб створити умови для підвищення майстерності 

педагогічних працівників та покращити результати освітньої діяльності закладу 

освіти [28, с. 9]. Ця діяльність спрямована на формування професійно-

педагогічної культури педагогів і комплексне методичне забезпечення 

освітнього процесу [28; 127; 265; 283]. Методичну роботу слід активно 

поєднувати з науково-дослідною, оскільки остання стимулює процес створення 

й упровадження нових педагогічних ідей, технологій навчання й виховання, 

забезпечує експериментальну перевірку їх ефективності [265].  

Керівництво закладу освіти має чітко визначитися з методичною темою, 

яка концентруватиметься на компетентнісній проблематиці. Для її дослідження 

слід створити методичну та педагогічну ради, діяльність яких буде націлена на 

наукову, методичну та практичну підтримку обраної теми. При цьому 

педагогічна рада повинна зосередитись на науковій складовій шляхом 

проведення наукових конференцій, педагогічних читань; на консультуванні з 

науковцями; організації самоосвіти педагогічних працівників, а методична – на 

виконанні своєї функції через проведення науково-практичних конференцій, 

науково-методичних семінарів, відкритих уроків, презентацій досвіду вчителів 

тощо. Обидві ради повинні активно взаємодіяти з предметними кафедрами, які 

на базі їх рекомендацій будуть організовувати роботу гуртків, розробляти та 

втілювати спецкурси для організації дуальної освіти в умовах кластера тощо.  

В обов’язки методичної ради слід включити питання формування 

компетентностей викладачів на основі введення «Школи підвищення 

педагогічної майстерності». У зоні уваги повинні бути молоді педагоги, які не 

мають досвіду роботи з обдарованими дітьми (або він незначний). Для цього 

слід створити «Школу становлення молодого вчителя» [204, с. 19].  
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Результатом такої організації методичної роботи стане принципове 

оновлення методичного та дидактичного інструментарію, яке дозволить 

створити необхідне підґрунтя для формування ключових компетентностей 

обдарованих учнів на рівні сучасних вимог. 

Наведемо результати виконання третього завдання підготовчого етапу 

технології щодо визначення спеціалізації навчання обдарованих учнів на основі 

вхідної діагностики. Його виконання можливе винятково за умови існування в 

закладі освіти потужної психологічної служби. 

Основні цілі її діяльності полягатимуть у дослідженні абстрактно-

логічного мислення, здібностей до саморегуляції та самоконтролю; діагностиці 

здібностей та самооцінки обдарованих учнів; забезпеченні узгодженості між 

їхніми пізнавальними інтересами та здібностями при організації освітнього 

процесу в закладі освіти.  

Особливістю діяльності психологічної служби є спрямованість на роботу 

з інтелектуально та творчо обдарованими учнями, яка передбачає: створення та 

апробацію системи засобів із пошуку, виявлення, оцінки та прогнозування 

розвитку обдарованості в учнів; створення системи засобів із супроводження, 

розвитку, корекції та підтримки здібностей учнів з ознаками обдарованості; 

об’єктивний контроль за особистим розвитком обдарованих учнів. 

У діяльності психологічної служби закладу освіти на кожному етапі 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища для 

обдарованих дітей повинні формулюватися та реалізовуватися цілі 

діагностичного, розвивального та коригувального напрямів діяльності. 

Психологічна служба на цьому етапі технології повинна зосередити увагу 

на вхідній діагностиці учнів, щоб провести пошук, виявлення, оцінку та 

прогнозування розвитку обдарованості учнів, що мають за мету продовжити 

навчання в спеціалізованому закладі загальної середньої освіти. 

Ефективна діяльність психологічної служби взагалі, а на цьому етапі 

особливо, можлива тільки за умови постійної взаємодії з усіма вчителями, 

класними керівниками, адміністрацією та батьками. Це потребує постійного 
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підвищення психологічних знань учителів та керівників закладу освіти. Для 

цього слід організувати роботу психолого-педагогічного семінару на постійній 

основі 

Психологічній службі слід розробити діагностичний інструментарій та 

використовувати його результати для створення системи діагностики, 

регулювання та корекції роботи з обдарованими учнями. Водночас служба 

повинна проводити діагностику педагогічних працівників закладу освіти щодо 

виявлення актуальних психолого-педагогічних проблем організації освітнього 

процесу. 

У подальшому адміністрація закладу освіти має створити на базі 

психологічної служби психологічну лабораторію, залучивши фахівців 

медичних закладів, психологічних факультетів закладів вищої освіти тощо. 

Організаційним заходом цієї роботи повинно стати розроблення «Положення 

про психологічну лабораторію». 

Для виконання третього завдання підготовчого етапу технології 

дослідження необхідно визначитися з відповідними формами, методами та 

засобами його реалізації. Аналіз першоджерел [2; 74; 83; 123; 128; 297; 300] 

дозволив визначити для цього такий педагогічний інструментарій: 

1. Форми реалізації третього завдання підготовчого етапу технології: 

групові й індивідуальні.  

2. Методи реалізації третього завдання підготовчого етапу технології: 

анкетування, тестування, опитування, різноманітні методики, спостереження, а 

також самодіагностика й самоаналіз. 

3. Засоби реалізації третього завдання підготовчого етапу технології: 

діагностичні (анкети, тести, опитувальники тощо). 

Уточнимо, що питання проєктування освітньо-розвивального середовища 

для обдарованих учнів розкрито в авторській публікації [53]. 

Четвертим завданням підготовчого етапу технології є забезпечення 

професійно-педагогічної готовності вчителів до формування в учнів ключових 

компетентностей. У ході попереднього аналізу доведено, що такими 
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компетентностями педагога під час роботи з обдарованими учнями в умовах 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти виступають креативна, 

методична та дослідницька. Наведемо підходи щодо особливостей їх 

формування в умовах розробленої технології. 

Визначимось із суттю цих компетентностей. Аналіз розпочнемо з 

креативної компетентності педагогів. Постійні зміни, що відбуваються в 

суспільстві, вимагають від цих фахівців сформованості таких особистісних 

утворень, які дозволяють творчо й продуктивно втілювати сучасні інновації в 

освітній процес [48; 86; 123; 163; 235; 277; 304; 308]. Нагальною є потреба в 

педагогах, які «володіють новими способами діяльності та моделями мислення 

на основі критичного мислення й творчого ставлення до світу» [24, с. 3], 

оскільки від них залежить сформованість креативних якостей і в учнів [1; 8; 

27; 123]. 

Зробимо спробу встановити взаємозв’язки між поняттями «креативність» 

та «творчість», які іноді ототожнюють, щоб чітко визначити специфіку 

креативної компетентності педагога. Розпочнемо аналіз із суті поняття 

«креативність». Є підходи, згідно з якими креативність  це тип 

інтелектуально-творчих здібностей особистості, здатність породжувати 

незвичайні ідеї, відхиляючись від традиційних схем мислення [228].  

З психологічної точки зору креативність досліджена в роботах 

Л. Єрмолаєвої-Томіної, яка визначає її як якість особистості, що базується на 

потенційних можливостях кожної людини, актуалізації неусвідомлюваної 

потреби бути неповторною індивідуальністю [67, с. 29].  

О. Нікітін наголошує, що поняття «креативність» тісно пов’язано з 

поняттям «творчість». Творчість дослідник розуміє як процес, який сприяє 

створенню нового, а креативність – як потенціал, внутрішній ресурс людини, її 

здатність відмовитися від стереотипних способів мислення, здатність знаходити 

нові варіанти розв’язання проблем [163, с. 3]. Отже, у такому трактуванні 

творчість розглядається як діяльність зі створення нового, а креативність 
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виступає характеристикою особистості з позиції її потенціалу щодо неї. Цієї ж 

думки дотримується й О. Куцевол, яка розглядає креативність як динамічну 

інтегративну сукупність якостей особистості, що визначає її готовність до 

творчості в будь-яких сферах людської діяльності; як творчі здібності людини, 

які можуть виявлятися в мисленні, почуттях та діях; як здатність породжувати 

різноманітні оригінальні ідеї. Саме креативність, на думку дослідниці, є 

умовою самореалізації особистості вчителя [128, с. 3]. Процес, який 

характеризується спонтанною діяльністю, є, за висновками Н. Степаненко, 

творчістю, а креативність – це особистісна якість, якій властиві прагматизм і 

цілеспрямована організована діяльність [235].  

Таким чином, творчість розуміється переважно як діяльність, яка веде до 

розвитку й спрямована на створення нового продукту, а креативність – як 

здатність до такої діяльності. Цей висновок збігається з філософським 

розумінням творчості як продуктивної діяльності, за якої зовнішня 

детермінація людської активності змінюється внутрішньою самовизначеністю. 

При цьому як окремий різновид діяльності творчість пов’язують із 

продукуванням нових результатів [272, с. 630]. 

Є підходи, згідно з якими креативність виступає характеристикою, яка 

відображає творчі досягнення особистості на різних етапах професійної 

(педагогічної) діяльності, а креативність – як здатність до створення нових 

професійних продуктів та досягнення високих результатів діяльності шляхом 

реалізації творчих здібностей особистості [123, с. 5]. За такого розуміння 

креативність є більш широким поняттям, оскільки саме на її основі 

продукуються творчі продукти. Цей висновок й сприяв зосередженню уваги 

саме на креативній компетентності педагога.  

Подальший аналіз першоджерел показав, що серед науковців часто 

використовується поняття «творча компетентність». Аналізуючи прояви 

творчості педагога в освітньому процесі, О. Куцевол зазначає, що його праці 

іманентно притаманний творчий характер, оскільки в реальному педагогічному 

процесі не буває абсолютно однакових ситуацій, що зумовлює потребу 
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творчого пошуку й імпровізації [128, с. 16]. За С. Яланською, творча 

компетентність педагога характеризує найвищий рівень розвитку професійної 

компетентності, що дозволяє йому здійснювати професійну діяльність на 

творчій основі (стабільно, неперервно) [308, с. 60]. Cуть цього поняття 

обґрунтовував й О. Тутолмін. За визначенням дослідника, творча 

компетентність такого фахівця  це інтегративна професійно-особистісна 

характеристика, що забезпечує йому ефективність діяльності в типових та 

нетрадиційних ситуаціях шкільного життя. Науковець зазначає, що ця 

компетентність є системотвірним компонентом у структурі професійно-

педагогічної компетентності, чинником становлення його професіоналізму, 

продуктивності педагогічної діяльності, педагогічного спілкування, 

особистісної самореалізації, умовою компетентної підтримки творчого 

розвитку учнів [261, с. 14].  

Креативна компетентність педагога розглянута в роботі А. Нафієвої, яка 

зазначає, що це стійка якість особистості, яка проявляється в узгодженні знань, 

умінь, особистісних якостей та досвіду релятивного процесу створення нового 

[158, с. 319]. Ф. Шаріпов близький до ідей цієї дослідниці. Він визначає 

креативну компетентність педагога як систему знань, умінь, навичок, 

здібностей і особистісних якостей, необхідних йому для творчості. При цьому 

автор наголошує, що творчий компонент може бути присутнім у будь-якому 

виді діяльності цього фахівця (педагогічному, комунікативному, 

організаторському та інших) [291, с. 73]. 

Уважаємо, що плутанини у визначеннях можна уникнути за умови 

чіткого розуміння суті понять «креативність» та «творчість». Цілком 

погоджуємося з дослідниками щодо важливості як творчої, так і креативної 

компетентностей педагога, та все ж, спираючись на попередній аналіз, 

наголосимо, що більшого значення в його професійній діяльності має креативна 

компетентність, на базі якої реалізується творча діяльність цього фахівця. 
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Аналіз наукових джерел [123; 128; 158; 261; 291; 308] дозволив зробити 

висновок про те, що структуру креативної компетентності педагога можна 

представити через сукупність мотиваційно-ціннісної, когнітивної, діяльнісної, 

особистісної та рефлексивної складових. 

Креативну компетентність педагога розумітимемо як інтегративну 

професійно-особистісну характеристику, яка формується через когерентну 

систему мотивів, знань, умінь зі створення креативних педагогічних ідей, 

здатності до їхньої  рефлексії та особистісних якостей, які дозволяють ці ідеї 

генерувати. 

Проведемо аналіз особливостей методичної компетентності педагога з 

позиції специфіки його роботи з обдарованими учнями. Трансформація 

соціального замовлення щодо застосування педагогом методик та технологій 

освіти, які задекларовані в Концепції «Нова українська школа», необхідність 

розроблення та реалізації авторських педагогічних систем вимагають від 

педагога високого рівня її сформованості. Тож визначимося з її суттю та 

складовими. 

Т. Гущина розглядає методичну компетентність як системне утворення 

знань, умінь, навичок педагога в галузі методики на основі оптимального 

поєднання методів педагогічної діяльності [58, с. 8]. Досліджуючи формування 

методичної компетентності педагога, Т. Сясіна відзначає, що це інтеграційна 

багаторівнева професійно значуща характеристика його особистості, що 

проявляється в ціннісному ставленні до педагогічної професії, професійних 

знань та вмінь, узятих в єдності [241, с. 8]. 

І. Усольцева підкреслює, що, з одного боку, методична компетентність  

це система сформованих теоретичних знань у галузі методики викладання свого 

предмета й комплексних методичних умінь, які дозволяють забезпечити 

здійснення основних педагогічних функцій учителя: освітньої, проєктувальної, 

контролювальної та функції саморозвитку. З іншого боку  це володіння 

методичними прийомами, спрямованими на організацію процесу навчання в 
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цілому й управління ним [267, с. 36]. В. Зємцова визначає методичну 

компетентність педагога як здатність особистості, що проявляється в існуванні 

глибоких і міцних знань та умінь з навчального предмета й методики його 

викладання, взятих в єдності, і позитивного досвіду розв’язання методичних 

завдань [74, с. 33]. О. Тумашева розглядає методичну компетентність педагога 

як інтегративну характеристику особистості, яка передбачає володіння 

методичними знаннями, вміннями та способами діяльності, наявність досвіду 

розв’язання методичних проблем, готовність і здатність до самоосвіти і 

самовдосконалення в галузі методики навчання конкретної дисципліни 

[258, с. 2]. Н. Іпполітова підкреслює, що ця компетентність педагога є 

синонімом категорії «методична готовність до здійснення методичної 

діяльності» і є єдністю теоретичних та практичних компонентів, що 

забезпечуються знаннями принципів, змісту, правил, фактів, форм, методів 

конкретних напрямів виховання та навчання [83]. 

Суть методичної компетентності педагогів в умовах модернізації освіти 

вивчає й О. Зубков і визначає її як педагогічну компетентність, що забезпечує 

здатність розпізнавати й розв’язувати методичні завдання, що виникають у ході 

педагогічної діяльності вчителя. Учений уважає, що її структуру зумовлюють 

методична культура, методичне мислення, методична творчість та мобільність 

фахівця [77, с. 11]. У такий спосіб дослідник доводить, що поняття «методична 

компетентність» є динамічним утворенням, яке включає і якості особистості 

вчителя. Підтримує позицію О. Зубкова й О. Нагреллі. У роботах дослідниці 

методична компетентність педагога визначається як компонент професійно-

педагогічної компетентності, що проявляється в його здатності та готовності 

самостійно й відповідально розпізнавати та розв’язувати методичні завдання; 

проблеми, що виникають у ході його професійної діяльності. Структуру цієї 

компетентності, на думку дослідниці, зумовлюють методична культура, 

методичне мислення, методична творчість і методична рефлексія [155, с. 13]. У 

такому ж контексті розглядає методичну компетентність й О. Таможня, яка 

розуміє її як здатність та готовність (функціональна та особистісна) ефективно 
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виконувати всі види професійної діяльності, які визначаються функціональною 

структурою методичного мислення [242, с. 11]. 

Досліджуючи методичну компетентність сучасного педагога, В. Адольф 

наголошує, що вона є розгорнутою системою знань із питань побудови 

викладання тієї чи іншої дисципліни. В її структурі автор виділяє пізнавальний, 

діяльнісний та особистісний компоненти. Компетентним, на думку цього 

вченого, слід називати педагога, який добре володіє методикою викладання і до 

того ж чітко визначає своє ставлення до різних методичних систем [2, с. 119]. 

Слід звернути увагу, що дослідник доповнює визначення суті методичної 

компетентності педагога важливим компонентом  володінням різноманітними 

методичними системами, зокрема інноваційними, як такими, що дозволять 

повною мірою реалізувати завдання, закладені в Концепції «Нова українська 

школа». Вважаємо, що саме такий підхід слід сьогодні розглядати як головний 

напрям методичної підготовки та самоосвіти сучасного педагога. 

Закономірно, що в роботах низки дослідників [77; 155; 242] поняття 

«методична компетентність педагога» доповнено поняттям «методичне 

мислення», яке, на нашу думку, сьогодні повинне формуватись у напрямі 

інноватизації освітніх процесів. У цьому полягає специфіка методичної 

компетентності сучасного педагога, яка набуває особливої актуальності для тих 

фахівців, які працюють з обдарованими учнями. 

Отже, проведений аналіз першоджерел дозволяє стверджувати, що 

методична компетентність педагога – це його здатність розпізнавати та 

розв’язувати методичні завдання й проблеми освітнього процесу. При цьому, в 

умовах розбудови сучасної української школи педагог повинен вільно володіти 

необхідними вміннями щодо проєктування методичних продуктів на 

інноваційній основі. Серед них – кейси, навчальні тренінги, ділові ігри, 

евристичні завдання тощо, які мають стати основою організації освітнього 

процесу з обдарованими учнями. 
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Услід за науковцями [2; 83; 149; 155; 241; 267] в структурі методичної 

компетентності виділяємо мотиваційно-ціннісну, когнітивну, діяльнісну, 

особистісну та рефлексивну складові. 

Методичну компетентність педагога визначаємо як інтегративну 

професійно-особистісну характеристику, яка формується через когерентну 

систему мотивів, знань, умінь зі створення методичних продуктів з предмета 

на інноваційній основі, здатності до їхньої  рефлексії та особистісних 

якостей, які дозволяють успішно реалізовувати методичну діяльність. 

Аналіз дослідницької компетентності педагога детально висвітлено в 

авторських публікаціях [91; 92; 107].  

Вивчаючи суть цієї компетентності, О. Бережнова визначає її як особливу 

функціональну систему психіки та пов’язану з нею цілісну сукупність якостей 

людини, які забезпечують їй можливість бути ефективним суб’єктом цієї 

діяльності [17, с. 56]. На нашу думку, таке визначення не враховує 

особливостей дослідницької діяльності педагога та концентрується винятково 

на її психологічному аспекті.  

Л. Бурчак тлумачить дослідницьку компетентність майбутнього вчителя 

як «якість, що проявляється в потребі особистості володіти методологією 

наукової творчості; умінні спостерігати й аналізувати, висувати гіпотези щодо 

вирішення дискусійних питань; виконувати дослідницьку роботу; умінні 

проводити педагогічні дослідження, організовувати учнівський експеримент; 

узагальнювати та передбачати наслідки дослідницької діяльності в процесі 

навчання у ВНЗ та в подальшій професійній діяльності» [26, с. 6]. Нам імпонує 

те, що автор підкреслює важливість мотиваційного компоненту (внутрішньої 

потреби особистості в дослідницькій діяльності) та розкриває основні вміння 

для реалізації дослідницької роботи педагога.  

У праці О. Норкіної дослідницька компетентність розглядається як 

інтегрована якість педагога, що характеризується його вмотивованістю та 

ціннісним ставленням до дослідницької діяльності, цілісною системою 

необхідних для цього знань, умінь, навичок та особистісних якостей, що 
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відображаються в готовності та здатності здійснювати власну дослідницьку 

діяльність задля підвищення якості математичної освіти учнів [169, с. 3]. 

Дослідницьку компетентність майбутніх учителів початкової школи аналізує 

К. Степанюк та визначає її «як інтегральну характеристику особистості, що 

містить сукупність вимог до самостійної пізнавальної діяльності, оволодіння 

способами діяльності в нестандартних ситуаціях та визначає готовність 

майбутніх учителів до їх використання в професійній діяльності» [236, с. 273].  

Як інтегровану характеристику, що визначає здатність педагога до 

дослідницької діяльності, яка включає знання її основних компонентів та 

вміння з їх реалізації, стійке визнання значущості цієї діяльності для 

розв’язання професійних дослідницьких завдань в умовах модернізації освіти, 

розглядає дослідницьку компетентність Т. Шкеріна [299, с. 8].  

На думку Л. Голуб, дослідницька компетентність фахівця є невід’ємним 

компонентом загальної та професійної освіченості – характеристик особистості 

педагога, здатного ефективно відтворювати та здійснювати способи 

дослідницької діяльності з метою пошуку знань для розв’язання освітніх 

проблем, побудови освітнього процесу відповідно до цінностей-цілей сучасної 

освіти, місією освітнього закладу, бажаного освітнього результату, який 

бажається [44, с. 11]. Це, на нашу думку, одне з найбільш конкретних 

визначень, оскільки воно чітко розкриває мету здійснення дослідницької 

діяльності педагога та акцентує практичне значення її результатів.  

Отже, всі наведені визначення, незважаючи на розбіжності в трактуванні, 

поєднує одне – вони практично не враховують особистість дослідника, у такий 

спосіб нівелюючи суть компетентнісного підходу. 

Наведемо декілька визначень, де цей недолік усунено. Так, Ю. Риндіна 

дослідницьку компетентність педагога розглядає на основі аксіологічного 

підходу й розуміє її як інтегральну характеристику, що проявляється в його 

готовності зайняти активну дослідницьку позицію щодо своєї діяльності та до 

себе як її суб’єкта. При цьому поняття «дослідницька позиція» вона слушно 
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розуміє як систему мотивів педагога, мотиваційно-ціннісного ставлення до 

себе, інших, дослідницької діяльності [207, с. 14].  

У праці С. Сисоєвої дослідницька компетентність подається як 

«інтегрована особистісно-професійна якість фахівця, яка відображає мотивацію 

до наукового пошуку, рівень володіння методологією педагогічного 

дослідження, особистісно-значущими якостями дослідника, зокрема такими, як 

інноваційне мислення, здатність до творчої та інноваційної діяльності» 

[220, с. 10]. Визначення значною мірою розкриває суть поняття, однак потребує 

додаткового роз’яснення поняття «інноваційне мислення», «здатність до 

творчої та інноваційної діяльності» в контексті професійної діяльності 

педагога.  

Таким чином, дослідницька компетентність педагога відображає 

мотивацію до наукового пошуку, рівень володіння методологією здійснення 

дослідження в практичній площині, сформованість особистісно-значущих 

якостей як умови реалізації його дослідницької діяльності. 

На основі аналізу першоджерел [17; 26; 44; 169; 207; 220; 236; 299] 

з’ясовано, що, незважаючи на різні методологічні та теоретичні підходи, 

погляди на структуру дослідницької компетентності педагога можна 

узагальнити й представити її як сукупність мотиваційно-ціннісної, когнітивної, 

діяльнісної, особистісної та рефлексивної складових.  

На підставі проведеного аналізу дослідницьку компетентність педагога 

розумітимемо як інтегративну професійно-особистісну характеристику, яка 

формується через когерентну систему мотивів, знань, умінь з організації як 

власної дослідницької діяльності, так і учнів, здатності до рефлексії 

отриманих результатів та особистісних якостей, які сприяють проведенню 

результативного дослідження. 

Визначимось з особливостями формування базових компетентностей 

педагога, необхідних для його співпраці з обдарованими учнями. Науковою 

основою розв’язання проблеми стали основні положення теорії освітнього 

простору, системний, компетентнісний та акмеологічний підходи. 
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Ураховуємо те, що освітній простір є «підсистемою соціального 

простору, що має відповідну специфіку та пов’язаний з цільовими настановами 

освіти» [216, с. 16]. Для звуження розуміння такого широкого поняття, як 

«освітній простір» проведено поглиблений аналіз літературних джерел та 

встановлено, що воно має два напрями розвитку: 

- інституційний – освітній простір характеризується як певна частка 

соціуму, де створено умови для розвитку особистості;  

- субстанціональний (або індивідуальний), де він визначається як 

можливість і наявність формування особистісного простору в суб’єкта 

освітнього процесу й постає результатом організації взаємодії особистості з 

об’єктами середовища [281, с. 42–44]. 

Зважаючи на предмет дослідження, зосереджуємось на другому напрямі. 

За основу розуміння суті освітнього простору взято визначення А. Цимбалару, 

яка розглядає його як педагогічну реальність, «у якій відбувається зустріч, 

взаємодія, осмислення й пізнання особистістю (подія) оточуючих її елементів-

носіїв культури (освітнього середовища), що забезпечує суб’єктивацію і 

прогресивний розвиток об’єктів (фігурантів і предметів)» [281, с. 45].  

Однак це визначення теж виявилось доволі широким, тож пошук тривав 

далі в напрямі вивчення вже професійних просторів [34; 151]. Подальший 

аналіз наукових праць дозволив визначити професійний простір як такий, що 

«має діяльнісну природу, на яку впливає весь комплекс особистісних та 

професійних якостей працівників професії» [248, с. 100].  

Підсумком аналітичної роботи стало авторське бачення професійного 

простору формування компетентностей педагога для роботи з обдарованими 

учнями як динамічного субстанціонального утворення, яке забезпечує 

необхідні та достатні умови для формування в них креативної, методичної 

та дослідницької компетентностей як базової професійної основи розкриття 

обдарувань тих, що навчаються. 

Більш детально ці питання розглянуто в авторській праці [103]. 
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Проведемо моделювання професійного простору формування базових 

компетентостей педагога на основі діаграми Ейлера – Венна. Будемо вважати, 

що цей простір складається з трьох кіл. При цьому кожне з них 

розглядатимемо як відповідну підструктуру, що забезпечуватиме формування 

певної базової компетентності педагога, а саме: креативної, методичної чи 

дослідницької (рис. 3.3). 

 

 

 

Рис. 3.3 Модель професійного простору формування компетентностей 

педагога, де: 

1 креативно-дослідницький простір; 

2 – креативно-методичний простір; 

3 – методично-дослідницький простір;  

4 – креативно-методично-дослідницький простір. 

3 

2 
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Фоном наведеної моделі обрано мотивацію педагога, оскільки 

додержуємося позиції Дж. Равена, який наголошує, що компетентність не має 

сенсу без урахування мотиваційної сфери: мотивів, цілей, цінностей, інтересів 

[202, с. 294]. Саме на мотиваційному просторі ґрунтуються інші простори для 

формування базових компетентностей педагога, що працює з обдарованими 

учнями. На перетинах кіл цих просторів виникають підструктури, які будемо 

називати підструктурами взаємопроникнення. Вони є результатом реалізації 

сформованих у педагога компетентностей. 

Зокрема, креативно-дослідницька підструктура взаємопроникнення 

(перетин креативного та дослідницького просторів) моделює реалізацію 

експериментальної перевірки втілення креативних ідей у педагогічній 

діяльності з обдарованими дітьми. Креативно-методична підструктура – 

(перетин креативного та методичного просторів) моделює діяльність з 

переведення креативних ідей у методичні розробки. Методично-дослідницька 

підструктура взаємопроникнення (перетин методичного та дослідницького 

просторів) моделює дослідницьку діяльність педагога з перевірки дієвості 

методичних напрацювань. 

Слід звернути увагу на те, що на перетині всіх просторів утворюється 

креативно-методично-дослідницька підструктура. Вона моделює діяльність 

педагога, яка включає формування креативної ідеї, переведення ідеї в 

методичну розробку з подальшою експериментальною перевіркою результатів 

її втілення з метою дослідження дієвості нового підходу. 

У кожному з просторів необхідно створити всі умови для формування в 

педагогів відповідно креативної, методичної чи дослідницької 

компетентностей. При цьому важливо визначитися з відповідними формами, 

методами та засобами, які дозволять виконати це завдання. Спираючись на 

аналіз джерел [23; 30; 31; 49; 56; 71; 76; 79; 115; 122; 133; 184; 255; 264; 278; 

294], визначаємо: 

1. Форми формування компетентностей педагога: майстер-класи; наукові 
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конференції та семінари, круглі столи, дискусії, диспути,  творчі звіти, 

самостійна робота тощо.  

2. Методи формування компетентностей педагога: лекції (проблемні, 

бінарні, лекції-візуалізації, лекції-конференції), метод проєктів; 

консультування; дослідницький метод; інтерактивні методи, методи 

кооперативної та фронтальної взаємодії тощо. 

3. Засоби формування компетентностей педагога: електронні та паперові 

підручники чи посібники; наукова література, навчально-методичні 

комплекси, електронна бібліотека; засоби інтернету; технічні засоби навчання; 

портфоліо творчих робіт тощо. 

Детально питання теоретичної, практичної та психологічної підготовки 

педагогів розглянуто в п. 2.3 дисертації. Такий цілісний підхід стає основою 

забезпечення професійно-педагогічної готовності вчителів до формування в 

учнів ключових компетентностей.  

Різні аспекти формування професіоналізму сучасного педагога висвітлено 

в авторських працях [96; 97; 108; 109; 110; 111]. 

Діяльнісно-формувальний етап технології має за мету забезпечення 

комплексного підходу до системної організації сфер освітньо-розвивального 

середовища для формування ключових компетентностей обдарованих учнів з 

урахуванням їхніх здібностей. 

Визначаємо такі завдання цього етапу: 

1. Забезпечити формування ключових компетентностей обдарованих 

учнів згідно зі сферами освітньо-розвивального середовища. 

2. Сформувати та реалізувати для обдарованих учнів відповідно до їхніх 

здібностей індивідуальні освітні траєкторії на основі дуальної освіти в межах 

кластера. 

Проаналізуємо результати виконання кожного з наведених завдань 

розробленої технології.  
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Розпочнемо з першого завдання діяльнісно-формувального етапу 

технології. Обґрунтування наведених сфер освітньо-розвивального середовища 

проведено в п. 3.1 дисертації. Там само визначено ключові компетентності 

учнів, які мають переважно формуватись в межах кожної з них.  

Когнітивна сфера повинна організовуватись таким чином, щоб 

обдарований учень зміг оволодіти як програмним матеріалом, так і 

метапредметним. Останній найбільшою мірою повинен враховувати здібності 

особистості через побудову індивідуальних освітніх траєкторій її розвитку за 

напрямом спеціалізації. Ця сфера передбачає активну взаємодію в межах 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей та закладів вищої освіти з метою 

організації дуальної світи в умовах кластера для проведення практичних, 

лабораторних занять та організації спецкурсів із різних предметів у 

лабораторіях закладів вищої освіти з метою формування в учнів необхідних 

компетентностей. При цьому школярі повинні забезпечуватись 

інформаційними ресурсами для якісного оволодіння освітнім контентом на 

основі використання мережі Інтернет, бібліотечного фонду, консультацій із 

викладачами спеціалізованого закладу загальної середньої освіти та закладів 

вищої освіти. 

Конкретизуємо специфіку компетентностей, які формуватимуться в 

межах цієї сфери. Відповідно до проведеного дослідження до когнітивної сфери 

входять такі компетентності, як математична, інформаційно-цифрова та 

компетентність у природничих науках і технологіях. Визначимось із суттю 

кожної з них. 

Дослідження суті математичної компетентності учнів здійснила 

І. Зіненко. Дослідниця визначила, що математична компетентність учнів  це 

системна властивість особистості, що виявляється в наявності глибоких і 

міцних знань з предмета, в умінні застосовувати отримані знання в новій 

ситуації, здатності досягати значних якісних результатів і підвищувати 
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ефективність здійснюваної діяльності. У структурі математичної 

компетентності, дослідниця виокремлює мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-технологічний та рефлексивний компоненти [75, с. 8]. Слід 

підкреслити, що вчена справедливо наголошує на необхідності рефлексивного 

компонента, який забезпечує самоаналіз результатів діяльності учня.  

Суть математичної компетентності учнів наведена й у роботі В. Ачкана, 

який розглядає її як уміння бачити та застосовувати математику в реальному 

житті; розуміти зміст і методи математичного моделювання; уміння будувати 

математичну модель, досліджувати її методами математики, інтерпретувати 

отримані результати, оцінювати похибку обчислень. На основі аналізу програм 

з математики дванадцятирічної школи та врахування загальних принципів 

реалізації компетентнісного підходу до навчання дослідник визначив 

предметно-галузеві математичні компетентності учня, а саме: процедурну 

(володіння методами розв’язування типових математичних задач); 

конструктивно-графічну (здатність будувати математичні моделі практичних 

ситуацій, використовуючи аналітичні або графічні об’єкти); логічну (володіння 

дедуктивним методом доведення та спростування тверджень); дослідницьку 

(володіння передбачене програмою та Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти математичними методами дослідження практичних 

задач) [13, с. 22]. 

Базуючись на працях науковців щодо суті математичної компетентності 

учнів [13; 75] та беручи за основу поняття математичної компетентності, яке 

наведене в Концепції «Нова українська школа» [165, с. 11; 166, с. 15], 

розумітимемо математичну компетентність як інтегративне особистісне 

утворення учня, яке характеризує його здатність здійснювати визначення 

математичних залежностей у навколишньому світі, моделювати процеси та 

ситуації із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 

усвідомлювати роль математичних знань та вмінь в особистому й суспільному 

житті людини. 
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Розглянемо суть інформаційно-комунікаційної компетентності учнів. 

І. Погодіна визначає її як сукупність взаємопов’язаних якостей особистості, які 

формуються на основі знань, умінь, навичок, способів діяльності, необхідних 

для якісної продуктивної діяльності у сфері використання сучасних 

інформаційних і комунікаційних технологій та в цілому для роботи з 

інформацією [192, с. 9]. Як зазначає А. Вишнякова, ця компетентність 

передбачає вміння самостійно шукати, вибирати, аналізувати, організовувати, 

представляти, передавати інформацію; проєктувати об’єкти й процеси та 

встановлювати контакти з людьми [33, с. 7]. 

Деякими з дослідників ця компетентність, визначається як упевнене та 

критичне використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

роботи, навчання, саморозвитку та участі в житті суспільства. Наголошується, 

що вона має відношення до цифрової та медіаграмотності, які складаються зі 

здатності вміти використовувати цифрові медіа та ІКТ, розуміти та критично 

оцінювати різні аспекти цифрових медіа та медіаконтенту, а також уміти 

ефективно комунікувати в різноманітних контекстах [276, c. 91].  

Деякі вчені визначають характеристики/складові ІКТ-компетентності на 

основі підходу ISTE (International Society for Technology in Education – 

Міжнародне товариство для технологій в освіті) та вводять до її складу: ІКТ-

бачення, ІКТ-культуру, ІКТ-знання, ІКТ-практику, ІКТ-удосконалення, ІКТ-

громадянськість [176, с. 47–48]. Таке розуміння інформаційно-комунікаційної 

компетентності дозволяє зробити висновок, що це складне та комплексне 

поняття.  

Враховуючи результати аналізу робіт науковців щодо суті інформаційно-

комунікаційної компетентності учня [33; 176; 192; 276] та беручи за основу її 

розуміння згідно з Концепцією «Нова українська школа» [165, с. 11; 166, с. 15], 

розумітимемо цю компетентність як інтегративне особистісне утворення, що 

характеризує здатність учнів реалізовувати цифрову грамотність для 

розвитку й спілкування, безпечно й етично використовувати інформаційно-

комунікаційні засоби в навчанні та інших життєвих ситуаціях.  
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Суть компетентності в природничих науках і технологіях розкрита в 

роботі Л. Непорожньої. За визначенням дослідниці, природничо-наукова 

компетентність є цілісною системою ціннісно-смислових орієнтацій, знань, 

здібностей, умінь і ставлень особистості, що мобілізується в специфічних 

сферах її життєвої діяльності, пов’язаних із галуззю природознавства 

[160, с. 96]. Учена поєднує природничу та дослідницьку компетентності та 

розглядає їх у сукупності. Тож подальші дослідження спрямуємо на вивчення 

суті дослідницької компетентності учнів. Це також пов’язано з тим, що в 

Концепції «Нова українська школа» визначення суті компетентності в галузі 

природничих наук і технологій розкривається через дослідницьку діяльність 

(прагнення шукати й пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати 

та досліджувати, формулювати припущення й робити висновки на основі 

проведених дослідів, пізнавати себе й навколишній світ шляхом спостереження 

та дослідження) [166, с. 16].  

Дослідницьку компетентність учнів О. Ушаков [269, с. 9] визначає як 

інтегральну якість особистості, що проявляється в її готовності та здатності до 

самостійної діяльності для розв’язання дослідницьких завдань і творчого 

перетворення дійсності на основі сукупності особистісно осмислених знань, 

умінь, навичок, ціннісних відносин. До її структури вчений уводить такі 

компоненти, як мотиваційний (наявність системи мотивів, що лежать в основі 

позитивного ставлення до навчально-дослідницької діяльності); ціннісно-

смисловий (ставлення до процесу, змісту та результату дослідницької 

діяльності); когнітивний (володіння системою знань про дослідницьку 

діяльність); діяльнісний (досвід використання знань як системи загальних 

інтелектуальних і дослідницьких умінь та навичок); емоційно-вольовий 

(емоційно-вольова регуляція процесу та результату прояву дослідницької 

компетентності) [269, с. 9]. 

На основі проведеного аналізу робіт науковців щодо змісту природничо-

дослідницької [160] та дослідницької компетентності учнів [269] та враховуючи 

суть цієї компетентності, подану в Концепції «Нова українська школа» 
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[165, с. 11; 166, с. 15], основні компетентності у природничих науках і 

технологіях розумітимемо як інтегративне особистісне утворення, що 

характеризує їхню здатність реалізовувати прагнення шукати й пропонувати 

нові ідеї, формулювати припущення й робити висновки на основі проведених 

дослідів, пізнавати себе й навколишній світ шляхом спостереження та 

дослідження.  

Аналіз навчальних планів підготовки учнів та першоджерел [13; 75; 160; 

176; 276; 290; 292; 296] дозволив визначити особливості формування 

компетентностей когнітивної сфери. Відмітимо, що вони формуються 

наскрізно, але при цьому є певні дисципліни, які мають цільове призначення 

для виконання цього завдання (інформатика, інформаційні технології, біологія, 

хімія, астрономія, фізична географія, креслення, алгебра, геометрія, фізика). 

Враховуючи специфіку освітньо-розвивального середовища спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей, для цього 

створюють і специфічні умови. Зокрема, компетентності учнів когнітивної 

сфери водночас формуються й під час організації дуальної освіти в умовах 

кластера й під час вивчення системи предметно-орієнтованих спецкурсів та 

елективних курсів. 

Соціальна сфера реалізує завдання формування обдарованих учнів як 

представників соціуму. Для цього слід забезпечити їхню ефективну взаємодію 

як із зовнішнім, так і з внутрішнім середовищами. Слід враховувати те, що 

обдаровані учні проживають в умовах віддалення від родини. Це зобов’язує 

підтримувати в освітньо-розвивальному середовищі різними шляхами зовнішні 

зв’язки насамперед на рівні їхніх комунікацій із рідними, щоб забезпечити 

необхідне психологічне підґрунтя для адаптації до умов закладу освіти.  

У межах цієї сфери повинні формуватись навички просоціальної 

поведінки учнів (на побутовому та громадському рівнях). Водночас на рівні 

зовнішніх зв’язків формуватимуться їхні відносини з педагогічними 

колективами  закладів вищої освіти в процесі реалізації дуальної освіти. Значну 

увагу слід приділити розвитку духовного потенціалу обдарованих учнів. 
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Зробити це можна шляхом активізації культурно-просвітницької роботи, 

їхнього дозвілля тощо. 

Особливість життєдіяльності обдарованих школярів вимагає створення 

сприятливих умов також на рівні внутрішніх зв’язків, оскільки саме вони 

сприятимуть формуванню комунікацій як з дорослим контингентом 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти, так і з іншими учнями. 

Конкретизуємо специфіку компетентностей, які формуватимуться в 

межах цієї сфери. Відповідно до проведеного дослідження, тут надається 

перевага формуванню таких компетентностей, як спілкування державною (і 

рідною в разі відмінності) мовами та іноземними мовами, а також соціальній та 

громадянській компетентностям. 

Аналіз суті компетентності спілкування державною (і рідною в разі 

відмінності) мовами знаходимо в працях дослідників О. Карнаухової [88], 

Л. Мамчур [142], І. Трубіної [257], О. Чанкової [282]. Відмітимо, що цю 

компетентність розглядаємо на основі комунікативної як найбільш наближеної 

до неї.  

За визначенням І. Трубіної, комунікативна компетентність – це 

інтегративна якість особистості, що характеризує здатність учнів здійснювати 

ефективну взаємодію на основі комунікативних знань, умінь і навичок, 

емоційно-ціннісних відносин, досвіду творчої діяльності в ситуаціях 

міжособистісних взаємин [257, с. 8]. 

Використання інформаційних технологій для досягнення цілей 

спілкування є ознакою сучасності. Слушним уважаємо те, що О. Карнаухова 

провела дослідження комунікативної компетентності в умовах інформаційного 

освітнього середовища. За її визначенням, комунікативна компетентність  це 

здатність ставити й досягати мету усної та письмової комунікації в різних 

соціальних умовах і продуктивно використовувати інформаційні засоби 

спілкування для досягнення цілей спілкування [88, с. 8]. 
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Вивчення комунікативної компетентності учнів в умовах соціального 

середовища, яке змінюється, здійснила О. Чанкова. Дослідниця комунікативну 

компетентність розуміє як здатність особи зберігати свою соціальність за 

допомогою цінностей, що змінюються, та конструювати гнучкі індивідуальні 

соціокультурні норми комунікації на основі таких принципів: інтеріоризації як 

іманентної характеристики простору комунікативної реальності; раціоналізації 

власних очікувань та дій з урахуванням норм, що змінюються, та очікувань 

інших; рефлексії соціокультурних основ комунікативних взаємодій; вироблення 

нових норм комунікації та комунікативних практик; самостійного регулювання 

комунікативних взаємодій на основі вибору рефлексії [282, с. 17]. 

Л. Мамчур розкриває комунікативну компетентність через сукупність 

знань про спілкування в різноманітних умовах й обставинах із різними 

комунікантами, а також знань вербальних та невербальних засобів взаємодії, 

умінь і навичок ефективного застосування їх у конкретній ситуації спілкування. 

Дослідниця підкреслює, що компетентність виявляється в уміннях особистості 

використовувати мову в конкретній ситуації спілкування [142, с. 14]. 

Досліджуючи складові комунікативної компетентності, науковці 

визначають серед них такі: мотиваційну, емоційно-ціннісну, когнітивну, 

операційно-діяльнісну [257, с. 8]; когнітивну, конотативну та особистісну 

складові [129, с. 7]. 

Проведений аналіз дозволив з’ясувати, що комунікативну компетентність 

учнів досліджують відповідно до різних умов: інформаційне освітнє 

середовище (О. Карнаухова) [88], cоціальна реальність (О. Чанкова) [282] та 

інших, що позначається на дефініції цього терміна. З урахуванням цього, а 

також положень Концепції «Нова українська школа» щодо суті 

компетентності спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами 

[165 с. 11; 166, с. 15] розумітимемо її як інтегративне особистісне утворення, 

що характеризує здатність учнів здійснювати ефективне усне та письмове 

спілкування українською (і рідною в разі відмінності) мовами на основі 
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комунікативних знань, умінь та емоційно-ціннісних відносин, досвіду творчої 

діяльності в ситуаціях міжособистісних комунікативних взаємин. 

Дослідимо компетентність «спілкування іноземними мовами». У працях 

науковців ця компетентність найчастіше відповідає терміну «іншомовна 

компетентність».  

А. Ткачов визначає її як інтегративне особистісне утворення, що 

забезпечує спроможність людини здійснювати успішну комунікацію з носіями 

іншої мови на основі засвоєння відповідної мовної системи, а також умінь 

оптимальним способом використовувати ці знання в конкретних 

соціокультурних контекстах [253, с. 242].  

Т. Вольфовська стверджує, що іншомовна комунікативна компетентність 

засвідчує необхідний рівень сформованості досвіду міжособистісної взаємодії, 

що гарантує ефективне та успішне функціонування в полікультурному 

суспільстві [37, с. 13].  

При цьому Л. Антоненко та О. Халабузар зазначають, що іншомовна 

комунікативна компетентність передбачає високий рівень практичного 

володіння як вербальними, так і невербальними засобами мови, а також досвід 

володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні залежно від конкретної 

мовленнєвої ситуації [9, с. 71]. 

Досліджуючи складові іншомовної компетентності, А. Ткачов 

виокремлює серед них лінгвістичну (засвоєння знань та вмінь, необхідних для 

здійснення всіх видів мовної діяльності відповідно до лінгвістичних норм та 

правил конкретної мови); комунікативну (здатність людини успішно 

розбудовувати комунікацію іноземною мовою з іншими людьми на основі 

практичного використання лінгвістичних знань та вмінь, а також 

комунікативно-мовленнєвих навичок); соціально-культурну (знання 

культурних особливостей носіїв конкретної мови та вміння оптимальним 

способом враховувати їх у процесі спілкування [253, с. 242]. 

Отже, компетентність «спілкування іноземними мовами» на основі 

результатів аналізу праць науковців [9; 37; 253] та підходів Концепції «Нова 
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українська школа» [165, с. 11; 166, с. 15] розуміємо як  інтегративне 

особистісне утворення, що забезпечує спроможність учнів здійснювати 

успішну комунікацію іноземною мовою (у побуті, освітньому процесі, 

культурному житті громади) та оптимальним способом реалізовувати 

міжкультурне спілкування.  

Розглянемо суть соціальної та громадянської компетентностей. 

Відносимо її до числа тих, що найбільшою мірою формують сприйняття 

обдарованим учнем себе як активного представника суспільства, здатного на 

виважені дії та рішення. Сьогодні світ стає все складнішим і молодій людині 

непросто визначитися з життєвими пріоритетами, тож ці питання потребують 

додаткового глибокого дослідження. У працях науковців знаходимо 

компетентності, які найбільше відповідають суті поняття «соціальна та 

громадянська компетентність»: правова (О. Черемісіна [284]), громадянська 

(В. Гладік [43]) та соціальна (Л. Гієнко [42]). 

Відповідно до визначення О. Черемісіної, правова компетентність 

старших школярів  це характеристика особистості, що відображає діапазон її 

обізнаності в галузі права, усвідомлене сприйняття соціально-правового 

досвіду, здатність до правомірної поведінки [284, с. 7]. Серед складових цієї 

компетентності авторка визначає такі: когнітивна (правові знання), мотиваційна 

(позиція) та діяльнісна (соціально-правовий досвід) [284, с. 7].  

Громадянську компетентність досліджує В. Гладік, який переконаний, що 

це ключова освітня компетентність учня старших класів, що відображає:  

- з одного боку, його досвід реальної діяльності щодо участі в шкільному 

самоврядуванні, суспільному житті освітнього закладу задля розв’язання 

соціально-актуальних й особистісно-значущих проблем шкільного життя, 

найближчого соціуму; 

- з іншого боку, готовність у майбутньому брати участь в суспільно-

політичному житті країни, виконуючи громадянські ролі (виборця, 

законослухняного громадянина, учасника громадських організацій тощо); 
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самостійно обирати рішення у сфері державно-суспільних відносин, нести 

відповідальність за ухвалені рішення та їхні наслідки [43, с. 9].  

У структурі громадянської компетентності учнів старших класів учений 

виділяє мотиваційний, когнітивний, практико-діяльнісний, емоційно-оцінний та 

ціннісно-орієнтовний блоки [43, с. 7].  

Л. Гієнко, досліджучи соціальну компетентність, визначає її як 

інтегративне особистісне утворення, що об’єднує ключові, базові, спеціальні та 

оціночні компетенції [42, с. 7]. 

На основі проведеного аналізу робіт науковців [42; 43; 284] та з 

урахуванням розуміння суті поняття «соціальна й громадянська 

компетентність», яке наведено в Концепції «Нова українська школа» [165, с. 12; 

166, с. 15], розглядаємо як інтегративне особистісне утворення учня, що 

забезпечує співпрацю з іншими особами на основі ідей демократії, 

справедливості, рівності прав людини, добробуту та здорового способу 

життя, досвіду діяльності в шкільному самоврядуванні та суспільному житті 

закладу освіти. 

На основі аналізу першоджерел [42; 43; 226; 284; 275], вивчення 

навчальних планів підготовки учнів визначимо особливості формування 

компетентностей соціальної сфери. Додержуємось думки про те, що 

компетентності цієї сфери формуються наскрізно, але є певні дисципліни, які 

мають цільове призначення для виконання цього завдання (економічна 

географія, краєзнавство, людина і суспільство, історія, риторика, європейські 

мови, рідна мова і література, світова художня література). Враховуючи 

специфіку освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей, для цього створюватимуться 

й специфічні умови як у навчальному секторі (уроки історичної пам’яті, відео-

уроки, рольові ігри, колективні творчі справи, інтерактивні та діалогічні форми 

діяльності тощо), так і позанавчальному (система заходів з національно-

патріотичного виховання учнів, конкурси стіннівок громадянської тематики, 
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робота органів учнівського самоврядування, літні школи різної спрямованості, 

квести, поїздки за кордон тощо). 

Творча сфера є однією з найголовніших у напрямі розкриття природних 

обдарувань учня. Для формування творчої особистості освітній процес слід 

організувати на основі інноваційних технологій, а навчання школярів – в 

умовах кластера за напрямом спеціалізації на базі закладів вищої освіти; 

втілювати проєктні технології, застосовувати творчі завдання тощо. У зоні 

особливої уваги повинна перебувати науково-дослідна робота обдарованих 

учнів. Її результати дозволять їм у подальшому брати участь у різних 

конкурсних програмах, фестивалях творчих робіт, у роботі школи Малої 

академії наук та інших подібних заходах. Цьому сприятимуть й учнівські 

наукові товариства, які стануть осередком систематизації та забезпечення 

кваліфікованого керівництва науковим дослідженням школяра. Значну увагу 

необхідно приділити організації роботи учнівського самоврядування. Саме на 

нього покладається завдання гармонійного розвитку обдарованого учня не 

тільки за напрямом предметної спеціалізації, а й у соціальному плані. 

Конкретизуємо специфіку компетентностей, які формуватимуться в 

межах цієї сфери. У ній надається перевага формуванню таких 

компетентностей, як ініціативність і підприємливість та вміння вчитися 

протягом життя. 

Компетентності ініціативність і підприємливість, на нашу думку, 

найбільш відповідає економічна компетентність, яку вивчають О. Назарова 

[157] Н. Овсюк [170] та інші.  

Так, Н. Овсюк наголошує, що показниками сформованості економічної 

компетентності є: 

- економічна та географічна грамотність, обізнаність в основних 

економічних поняттях, законах;  

- уміння користуватися економічними знаннями та розробляти власні 

економічні проєкти або шляхи розв’язання спроєктованої навчальної ситуації; 
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- володіння методикою використання економічних знань у вивченні 

природничих предметів, у науково-дослідній діяльності та в побуті [170, с. 15].  

Враховуючи ці підходи та беручи за основу суть поняття компетентності 

«ініціативність і підприємливість», яке наведено в Концепції «Нова українська 

школа» [165, с. 12; 166, с. 15] розумітимемо її як інтегративне особистісне 

утворення, що характеризує їхню здатність організовувати свою активну 

діяльність задля досягнення цілей здійснення ефективної співпраці та 

реалізації готовності до втілення в життя ініційованих ідей. 

Розглянемо суть компетентності, яка згідно з Концепцією «Нова 

українська школа» названа як «уміння вчитися протягом життя».  

Так, В. Нищета досліджує «життєву компетентність», яку трактує як 

складне утворення, що охоплює вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях; 

здатність обирати адекватні та ефективні способи розв’язання життєвих 

проблем; знання своїх особистих якостей, переваг і недоліків; здатність до 

самовдосконалення та самозмін; здатність розуміти й оцінювати інших людей, 

встановлювати з ними адекватні способи спілкування, проявляти толерантність 

у стосунках; уміння керувати собою й обставинами свого життя [164, с. 8]. 

І. Нигматулліна зосереджує увагу на дослідженні «готовності до навчання 

протягом усього життя», яка, на думку вченої, забезпечується такими якостями, 

як здатність орієнтуватися в мінливих життєвих ситуаціях; самостійно набувати 

необхідних знань, щоб протягом усього життя мати можливість знайти в ньому 

своє місце; критично мислити, бачити проблеми й шукати шляхи їхнього 

раціонального розв’язання, використовуючи сучасні технології; проявляти 

інноваційне мислення й бути здатними до безперервної самоосвіти та 

самовдосконалення протягом усього життя [162, с. 3].  

Услід за цими дослідниками та положеннями Концепції «Нова українська 

школа» [165, с. 11; 166, с. 15] розумітимемо компетентність «уміння вчитися 

протягом життя» як інтегративне особистісне утворення, що характеризує 
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здатність учнів здійснювати пошук ефективних шляхів набуття необхідних 

знань на основі реалізації дієвих каналів із самоосвіти та самовдосконалення. 

На основі проведеного аналізу першоджерел [157; 162; 164; 170; 293], 

вивчення навчальних планів підготовки учнів визначено особливості 

формування компетентностей творчої сфери. Вони формуються наскрізно. 

Однак, під час вивчення певних дисциплін ці процеси відбуваються значно 

активніше (правознавство, економіка). З урахуванням специфіки освітньо-

розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної середньої освіти 

для обдарованих дітей для посилення впливу на результат їхньої сформованості 

створюються й специфічні умови у межах навчальної діяльності (уроки 

колективно-групового навчання, застосування кейсів, творчих проєктів тощо) 

та позанавчальної (елективні та міжпредметні спецкурси, конкурси МАН та 

інші творчі конкурси, шкільні наукові товариства, різні гуртки, факультативи, 

мистецькі студії, робота в бібліотеках школи-інтернату, закладів вищої освіти 

та міських тощо). 

Особистісна сфера забезпечує умови для розкриття та розвитку 

особистісних якостей обдарованого учня. Погоджуємось з Н. Павлик стосовно 

того, що в умовах загальноосвітнього закладу освіти в обдарованої особистості 

можуть виникати проблеми в спілкуванні з однокласниками, порушуватись 

взаємодія з учителями, можливі непорозуміння з батьками, прояви девіантної 

поведінки тощо [179, с. 96]. В умовах спеціалізованого закладу освіти ці 

проблеми практично відсутні, оскільки в оточенні учня перебувають такі ж 

обдаровані особистості. Однак, як свідчать наші спостереження, на шляху 

формування соціальних особистісних утворень є інші перешкоди: у минулому 

«зірка» школи стає одним з багатьох також обдарованих учнів. Тож у 

середовищі повинні існувати адаптаційні заходи, які дозволять цьому 

контингенту адекватно оцінити себе в новому оточенні. 

Маємо переконання, яке ґрунтується на багаторічному досвіді, що учень, 

як представник соціуму, повинен мати змогу самореалізуватися в освітньо-

розвивальному середовищі спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 
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не тільки за напрямом предметної спеціалізації, а й в інших напрямах реалізації 

свого творчого потенціалу (художня самодіяльність, спорт, музика, малювання 

тощо). 

Тож середовище повинне адекватно реагувати на ці запити та 

забезпечувати відповідні умови для формування не тільки компетентної, а й 

гармонійно розвиненої особистості. Остання формуватиметься й завдяки таким 

чинникам, як комфортна просторова організація приміщень закладу освіти 

(класів, кімнат для відпочинку, їдальні, бібліотеки), його матеріально-технічне 

забезпечення, доступ до інтернету тощо. 

Конкретизуємо специфіку компетентностей, які формуватимуться умовах 

особистісної сфери. Йдеться про обізнаність і самовираження у сфері культури 

та екологічну грамотність і здорове життя. 

С. Мельник вважає, що загальнокультурна компетентність  це 

інтегроване новоутворення особистості, яке є результатом засвоєння нею 

системи знань про світ культури, відповідних умінь, цінностей, ставлень та 

сформованості певних морально-особистісних якостей [146, с. 6]. Учена 

наголошує, що в такий спосіб правильно визначатись роль культури в житті 

сучасної людини, забезпечуватиметься адекватна орієнтація в її продуктах, а 

також узгоджуватиметься поведінка людини з моральними нормами й 

культурними цінностями [146, с. 6]. Структурними складовими цієї 

компетентності, на думку С. Мельник, є такі: емоційно-ціннісна, когнітивна, 

операційно-поведінкова та особистісна [146, с. 7]. 

Суть та структура етнокультурної компетентності розкрита в праці 

Т. Поштарьової. Дослідниця тлумачить її як інтегративну властивість 

особистості, що виявляється в об’єктивних уявленнях, знаннях щодо етнічних 

культур, уміннях, навичках і моделях поведінки, які сприяють ефективному 

міжетнічному взаєморозумінню й взаємодії [193, с. 15]. У структурі 

компетентності дослідниця виділяє мотиваційну, когнітивну та операційну 

складові [193, с. 16]. 
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Отже, у дослідженні за результатами проведеного аналізу та з 

урахуванням положень Концепції «Нова українська школа» [165, с. 12; 

166, с. 15] компетентність обізнаності й самовираження у сфері культури 

розумітимемо як інтегративне особистісне утворення, яке є результатом 

засвоєння системи знань про світ культури, відповідних умінь, цінностей, 

ставлень, сформованості певних морально-особистісних якостей, що 

дозволяють учню реалізувати різні види творчості (образотворче, музичне 

тощо) шляхом розкриття й розвитку природних здібностей та творчого 

самовираження. 

Визначимось зі специфікою компетентності «екологічна грамотність і 

здорове життя». На думку Д. Єрмакова, екологічна компетентність  це 

усвідомлена здатність, готовність особистості до самостійної екологічної 

діяльності, досвід цієї діяльності, спрямованої на збереження й стале 

відтворення життя, на практичне поліпшення стану довкілля в процесі 

виявлення, розв’язання й попередження екологічних проблем [66, с. 8]. 

Структурними компонентами компетентності автор уважає такі:  

- потребнісно-мотиваційний (потреби, мотиви екологічної діяльності); 

когнітивний (положення сучасної наукової екологічної картини світу, 

характеристики екологічного мислення, способи виявлення й розв’язання 

проблем);  

- практично-діяльнісний (освоєння різних видів і функцій екологічної 

діяльності, їх реалізація);  

- емоційно-вольовий (вольові якості, необхідні для реалізації екологічної 

діяльності, емоційні процеси й стани); ціннісно-смисловий (екзистенційні 

екологічні смисли, цінності) [66, с. 9]. 

Екологічну компетентність учня вивчає Г. Галієва, яка визначає її як 

інтегративну якість особистості, її здатність взаємодіяти в системі «природа  

людина  суспільство» відповідно до засвоєних екологічних знань, умінь, 

навичок, переконань, мотивів, ціннісних уявлень, екологічно значущих 
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особистісних якостей і практичного досвіду екологічної діяльності та 

ефективного використання сукупності програмно-технологічних засобів, 

об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, 

оброблення та поширення екологічної інформації.  

Структурними компонентами цієї компетентності дослідниця вважає такі:  

- когнітивний (повнота, міцність і усвідомленість екологічних, 

інформаційних знань);  

- мотиваційно-ціннісний (сформованість мотивів поведінки й діяльності 

в природі);  

- діяльнісно-практичний (сформованість екологічних, інформаційних 

умінь і навичок) [39, с. 8]. 

На основі наведеного вище аналізу робіт науковців та беручи за основу 

суть поняття «екологічна грамотність і здорове життя», яке наведено в 

Концепції «Нова українська школа» [165, с. 12; 166, с. 15], цю компетентність 

розумітимемо як інтегративне особистісне утворення, яке є результатом 

засвоєння системи знань про екологічне природокористування, правил 

природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, 

відповідних умінь, цінностей, ставлень, сформованості певних морально-

особистісних якостей, що дозволяють учню зберігати природу та власне 

здоров’я для сталого розвитку суспільства. 

На основі проведеного теоретичного аналізу [39; 66; 146; 193; 256] та 

вивчення навчальних планів підготовки учнів визначимо особливості 

формування компетентностей в особистісній сфері. Компетентності цієї сфери, 

як і компетентності інших сфер, формуються наскрізно. Однак і для них у 

процесі вивчення ряду дисциплін створюються більш ефективні умови (ОБЖ, 

екологія, труд, технологія, фізична культура). Значною мірою формуванню цих 

компетентностей сприяє навчальна діяльність: реалізація індивідуальних 

освітніх траєкторій, проведення форумів, брифінгів, дебатів, навчальних 

тренінгів тощо. Для посилення впливу на їх сформованість в особистісній сфері 
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організуються факультативи, гуртки, спортивні секції, клуби за інтересами, 

рекреаційно-освітні заходи, тематичні місячники з виховної проблематики, 

відвідування театрів, планетарію, музеїв тощо. 

Узагальнимо форми, методи та засоби формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів [13; 32; 39; 66; 75; 146; 157; 162; 164; 170; 

176; 193; 276; 290; 292]: 

1. Форми організації освітнього процесу для формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів: екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-

семінари, конференції, форуми, брифінги, квести, дебати, інтерактивні уроки, 

інтегровані уроки, проблемні уроки, відеоуроки, пресконференції, комбіновані 

та проблемні уроки, онлайн освіта, гурткова робота та тематичні масові заходи, 

конкурси, олімпіади тощо. 

2. Методи реалізації освітнього процесу для формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів: методи кооперативного навчання (робота 

в парах, робота в групах, коло ідей); методи колективно-групового навчання 

(мікрофон, мозковий штурм, ажурна пилка); технології ситуативного 

моделювання (імітаційна гра, рольова гра); технології опрацювання 

дискусійних питань (шкала думок, дискусія); тренінг; побудова гіпотез; 

взаємонавчання; евристична бесіда; кейс-метод; метод проєктів; метод 

синектики; метод морфологічного аналізу; метод фокальних об’єктів; метод 

контрольних питань; метод семикратного пошуку тощо. 

3. Засоби реалізації освітнього процесу для формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів: друковані (підручники, збірки завдань, 

таблиці, робочі зошити, плакати); екранно-звукові (навчальний відеофільм, 

електронна презентація, аудіозапис); програмні засоби навчання (Microsoft 

Power Point, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access); контрольно-

діагностичні системи Test-W2, MyTest, KTCNet 3, Testing; інформаційно-

пошукові довідкові системи (Google, Yahoo, AltaVista, Copernic Agent, 

спеціалізовані наукові пошукові системи, інтернет-бібліотеки Wikipedia); 

віртуальні лабораторії (ChemLab, навчальне середовище Virtual Chemistry 
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Laboratory, пакет LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering 

Workbench), VirtuLab, PhET, Wolfram Demonstrations Project) тощо. 

Модель сфер освітньо-розвивального середовища спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей, які забезпечують 

формування ключових компетентностей у тих, що навчаються, створено на 

базі наукових підходів В. Ясвіна [313] та наведено на рис. 3.4. 
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Рис. 3.4 Модель сфер освітньо-розвивального середовища  

Аналіз робіт науковців [9; 13; 37; 39; 42; 43; 66; 75; 88; 146; 157; 164; 170; 

176; 193; 253; 257; 276; 284] дозволив визначити типові складові ключових 

компетентностей обдарованих учнів у такий спосіб: мотиваційно-

аксіологічна, когнітивно-діяльнісна та рефлексивно-особистісна. Цю структуру 

взято за основу для проведення подальшої дослідницької роботи.  

Визначимось із виконанням другого завдання діяльнісно-формувального 

етапу технології щодо формування та реалізації для обдарованих учнів 
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відповідно до їхніх здібностей індивідуальних освітніх траєкторій на основі 

дуальної освіти в межах кластера. 

Поглиблений аналіз шести підходів щодо розроблення програм для 

обдарованих дітей Д. Вантассел‐Баска та Т. Станбау, дозволив виділити такі 

види навчання [315, c. 351]: 

1. Навчання, яке спрямоване на розвиток пізнавальної сфери учнів через 

розвиток складних мисленнєвих процесів. 

2. Навчання як технологія засвоєння. Основна увага приділяється змісту 

та результатам навчання. 

3. Індивідуалізоване навчання, програму якого визначають індивідуальні 

потреби учня, а в її реалізації допомагають фасилітатори. 

4. Навчання як соціальна реконструкція передбачає, що його зміст 

потрібно розглядати в ширшому соціальному та культурному контексті. 

5. Навчання в руслі академічного раціоналізму вважається способом 

засвоєння найважливіших ідей і формування здатності аналізувати та розвивати 

попередні досягнення. 

6. Навчання як підготовка до професійної діяльності. Головний акцент 

робиться на утилітарності, важливим вважається навчання у 

фахівців‐практиків. 

У зоні особливої уваги був четвертий підхід до розроблення освітніх 

програм для обдарованих дітей, де навчання слід розглядати як соціальну 

реконструкцію. Погоджуючись із цими науковцями, дотримуємося тієї думки, 

що навчання обдарованого контингенту учнів слід розглядати в більш 

широкому соціальному контексті, розширюючи межі освітньо-розвивального 

середовища за рахунок формування нових зв’язків, наприклад, із закладами 

вищої освіти. Це спонукало до розгляду цього питання на новому науковому та 

організаційному рівнях.  

На основі кластерного підходу в дисертації запропоновано механізм 

створення індивідуальної освітньої траєкторії обдарованих учнів на основі 
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організації дуальної освіти через гармонійне поєднання діяльності закладів 

вищої освіти (ЗВО) та спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для 

обдарованих учнів як неперервного освітнього ланцюга в умовах кластера. 

Зазначимо, що кластерний підхід ґрунтується на активному впровадженні 

в сучасний освітній процес інтеграційної взаємодії системи «заклад вищої 

освіти – школа» з тим, щоб забезпечити їхню дієву взаємодію з метою 

позитивного впливу на розвиток обдарованого учня. 

Досліджуючи особливості освітнього кластеру, Е. Семикіна [217] 

доводить, що він має відповідати ряду характеристик: елементів у кластері 

повинно бути завжди більше одного; усі вони є однорідними; елементи 

виконують спільну роботу, результат якої є ефективнішим, ніж одного 

елемента; він вирізняється не тільки кількісно, але й якісно; є якийсь критерій, 

за яким цю ефективність можна оцінити. 

Аналіз наукових джерел [36; 70; 141; 178] довів, що структура освітнього 

кластера включає: загальну мету, правову основу діяльності, механізми 

управління ним та взаємодією його учасників. 

Реалізуємо наведені компоненти в умовах нашого дослідження. 

Загальна мета полягає в гармонійному поєднанні діяльності закладу 

вищої освіти та спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей як основи проєктування безперервного ланцюга комфортних 

умов для обдарованої особистості. 

Основними напрямами діяльності в межах освітнього кластера є: 

- упровадження системи безперервної освіти обдарованих учнів за 

наскрізними освітніми планами та програмами; 

- утілення професійно орієнтованої цільової підготовки тих, хто 

навчається;  

- реалізація державних програм та заходів щодо роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю;  

- розвиток творчої науково-пошукової діяльності школярів;  
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- поглиблена підготовка школярів не лише за напрямом спеціалізації, а 

й з іноземних мов (за бажанням учнів); 

- координація спільної науково-дослідної, психолого-педагогічної та 

методичної діяльності учасників кластера;  

- ефективне використання науково-педагогічних кадрів, навчально-

лабораторної, науково-дослідної бази та інфраструктури закладу вищої 

освіти; 

- спільне проведення науково-дослідних та апробаційних робіт;  

- підвищення кваліфікації викладачів спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей на базі закладу вищої 

освіти;  

- підготовка наукових кадрів із числа педагогічних працівників 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей; 

- розроблення та впровадження інноваційних технологій як умови 

підвищення якості підготовки обдарованих учнів; 

- розроблення навчально-методичного забезпечення; видавництво 

освітньої літератури, адаптованої до умов навчання обдарованої особистості. 

Правова основа діяльності кластера формується на основі законів «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», 

чинне законодавство, власні Статути та «Положення про сумісну роботу». 

Останній документ регулює питання управління кластером і створюється 

адміністративними органами обох закладів освіти, що входять до його складу. 

Механізми управління кластером. Вищим органом керівництва 

діяльністю кластера є наглядова рада. Маємо пропозицію введення до її складу 

шести осіб (по три особи від кожної сторони). Наглядову раду кластера 

повинен очолювати голова, який обирається з його учасників. Для організації 

роботи кластера слід скласти відповідний план, який потрібно затвердити 

наглядовою радою. Остання призначає на громадських засадах виконавчого 

директора для оперативного керівництва діяльністю кластера. 
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Організація взаємодії між учасниками кластера відбувається на основі 

відповідних механізмів, які є основою втілення технологій реалізації його 

завдань. Базою їхньої успішної реалізації є система зобов’язань з обох сторін.  

За цих умов заклад вищої освіти бере на себе такі зобов’язання: 

- забезпечувати підготовку обдарованих учнів як у період їхнього 

навчання в спеціалізованому закладі загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей на основі індивідуальних освітніх траєкторій, так і після 

їхнього вступу до закладу вищої освіти (якщо таке станеться) у межах 

реалізації концепції безперервної освіти; 

- організовувати та проводити фундаментальні та прикладні 

дослідження з пріоритетних напрямів науки в тісному зв’язку з підготовкою 

фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів із числа членів 

педагогічного колективу спеціалізованого закладу загальної середньої освіти; 

- організовувати підвищення кваліфікації та перепідготовку керівних 

працівників, педагогічних кадрів спеціалізованого закладу загальної середньої 

освіти відповідно до економічних, політичних, соціально-культурних умов 

розвитку України та досягнень науково-технічного прогресу; 

- створювати та розвивати бази практик, навчально-виробничі бази 

фахової підготовки обдарованих школярів; 

- забезпечити консультативну допомогу з науково-методичної, 

дослідницької роботи викладачам та обдарованим учням закладу освіти. 

Зі свого боку спеціалізований заклад загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей має взяти на себе такі зобов’язання: 

- здійснювати інформаційний обмін, співробітництво, наукові та ділові 

контакти з викладачами та науковцями закладу вищої освіти; 

- реалізовувати спільні плани підготовки педагогічних кадрів, зокрема 

шляхом підвищення кваліфікації викладачів закладу освіти в підрозділах 

закладу вищої освіти шляхом стажування вчителів, а також через аспірантуру 

та докторантуру; 
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- на основі співпраці з закладом вищої освіти створювати індивідуальні 

освітні траєкторії обдарованих учнів, проводити розроблення та апробацію 

відповідних освітніх планів та програм, щоб забезпечити їхній якісний 

супровід на засадах паритетності учасників; 

- направляти обдарованих школярів до закладу вищої освіти для участі в 

турнірах юних фізиків, біологів, географів, винахідників і раціоналізаторів 

тощо; для проведення науково-дослідної роботи в межах Малої академії наук; 

для підготовки до участі в предметних олімпіадах різного рівня; 

- брати участь у вдосконаленні методичного забезпечення освітнього 

процесу на інноваційній основі. 

Таким чином, учасники кластера є рівноправними партнерами з точки 

зору планування та здійснення організаційного, правового, фінансового, 

науково-методичного й технічного забезпечення його діяльності.  

Застосування такого підходу розглянуто в авторській праці [95]. 

Для реалізації кластера в спеціалізованому закладі загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей має бути створена університетська кафедра. 

Під університетською кафедрою в спеціалізованому закладі загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей розумітимемо інноваційну освітню 

структуру, створену на основі принципу соціального партнерства через 

об’єднання діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, позашкільних 

закладів освіти, громадських організацій і спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей із метою реалізації науково-

методичної, науково-дослідницької й освітньо-виховної функцій. 

Це питання докладніше розкрито в авторській праці [90]. 

Аналіз літературних джерел [134; 180; 189; 244; 266; 279; 306] дозволив 

визначити мету діяльності університетської кафедри: 

- на стратегічному рівні: формування в спеціалізованому закладі 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей високого статусу й престижу 

науки та уявлення про неї як про пріоритетну цінність XXI століття; 
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- на тактичному рівні: удосконалення освітньо-розвивального 

середовища закладу освіти на основі принципу безперервності між середньою 

та вищою освітою.  

Для проєктування університетської кафедри слід чітко визначити 

напрями взаємодії її учасників. Застосування системного, синергетичного, 

особистісно-діяльнісного, акмеологічного, кластерного підходів дозволили 

визначити ці напрями та їхнє змістовне наповнення: 

1. Методичний напрям передбачає: 

- оновлення та доповнення змісту профільної та допрофільної освіти 

відповідно до обраної спеціалізації обдарованого учня за рахунок введення 

елективних курсів; 

- адаптацію та коригування програм навчальних предметів відповідно 

до змісту Державного стандарту загальної середньої освіти з урахуванням 

спеціалізації навчання обдарованого учня; 

- консультування викладачами вищої школи учителів-предметників із 

питань викладання профільних предметів; 

- безпосереднє викладання фахівцями закладів вищої освіти навчальних 

предметів у спеціалізованому закладі загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей; 

- особисте професійне спілкування педагогів середньої ланки з 

викладачами закладів вищої освіти та розроблення освітніх програм 

факультативів і спецкурсів; 

2. Освітньо-пізнавальний напрям забезпечує: 

- участь закладів вищої освіти в організації літньої профільної практики 

учнів спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих 

дітей; 

- участь учнів у заходах закладів вищої освіти (олімпіадах, конкурсах, 

турнірах тощо); 

- проведення факультативів, гуртків, спецкурсів та індивідуальних 

занять безпосередньо на базі закладів вищої освіти. 
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3. Науково-дослідницький напрям реалізує: 

- підготовку обдарованих учнів до участі в олімпіадах, турнірах, 

конференціях, конкурсах різних рівнів; 

- керівництво та консультування педагогів та учнів у системі науково-

дослідної роботи, насамперед, у системі Малої академії наук України. 

4. Виховний напрям передбачає: 

- проведення лекцій для обдарованих учнів спеціалізованого закладу 

загальної середньої освіти із метою популяризації професій, що надаються у 

закладах вищої освіти; 

- залучення обдарованих учнів до проведення «Днів відкритих дверей», 

олімпіад, колоквіумів, наукових читань на базі закладів вищої освіти; 

- забезпечення тих, що навчаються, літературою, буклетами та 

листівками інформаційного змісту щодо правил прийому до закладу вищої 

освіти й подальшої освіти; 

- демонстрацію відеофільмів рекламного змісту щодо перспективних 

спеціальностей, що надаються в закладі вищої освіти; 

- залучення до популяризації вищої освіти студентів та, за можливості, з 

числа колишніх випускників спеціалізованого закладу загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей. 

Більш детально ці питання розвинуто в авторській праці [89]. 

Сучасна освіта все частіше зосереджує свою увагу на індивідуальному 

підході до навчання обдарованого учня. У зв’язку з цим збільшилась кількість 

наукових розвідок, автори яких обговорюють питання суті та особливостей 

індивідуальних освітніх траєкторій [41; 50; 82; 259]. Встановлено, що таку 

траєкторію вчені розглядають через персональний шлях реалізації 

особистісного потенціалу кожного з тих, хто навчається.  

Для розроблення індивідуальної освітньої траєкторії обдарованого учня 

пропонується такий механізм. Його основою є низка принципів, розроблених на 

підставі аналізу наукових джерел [41; 82; 280], які розглянуті детально в 

авторській публікації [93]. Серед них виділяємо такі: 
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1. Принцип особистісного цілевизначення передбачає спільну роботу 

педагогічного колективу спеціалізованого закладу загальної середньої освіти 

для обдарованих дітей, батьків, представників громади, закладів вищої освіти 

та обдарованого учня з розроблення індивідуальної освітньої траєкторії 

розвитку його здібностей. 

2. Принцип вибору індивідуальної освітньої траєкторії забезпечує 

усвідомлене сприйняття обдарованим учнем побудованої для нього траєкторії, 

а отже, і того змісту, методів навчання, форм контролю та темпу підготовки, які 

йому пропонуються. 

3. Принцип метапредметних основ змісту освіти передбачає, що для 

обдарованого учня формується такий зміст освіти, який забезпечує на 

суб’єктивному рівні її розвитку засвоєння таких фундаментальних основ у 

межах освітньої траєкторії, які перевищують зміст традиційної підготовки. 

4. Принцип продуктивності навчання стає основою здійснення такого 

педагогічного процесу, який забезпечує збільшення його внутрішніх та 

зовнішніх продуктів. 

5. Принцип первинності освітньої продукції учня передбачає приріст його 

ключових компетентностей у прямопропорційній залежності з їх зовнішнім 

проявом. Отже, зміни у формуванні знань, умінь, якостей повинні корелювати з 

зовнішніми успіхами (участь в олімпіадах, конкурсах Малої академії наук, 

різних конкурсних програмах тощо). 

6. Принцип ситуативності навчання є базою для обрання таких видів 

навчальних завдань у межах індивідуальної освітньої траєкторії обдарованого 

учня, які потребували б його вмінь з евристичного пошуку шляхів їхнього 

розв’язання. Слід формувати такий зміст освіти учня в межах цієї траєкторії, 

який забезпечував би його особистісні зміни в напрямі формування результатів, 

що значно перевищували б вимоги стандартів традиційної освіти. 

7. Принцип освітньої рефлексії забезпечує регулярну роботу педагогів та 

обдарованих учнів з усвідомлення ними результатів спільної діяльності через 
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бесіди, анкетування, тестування тощо. Ця робота є основою коригування 

індивідуальної освітньої траєкторії того, хто навчається. 

Науковим підґрунтям створення індивідуальної освітньої траєкторії 

обдарованого учня на основі попереднього наукового аналізу (див. п. 2.2) 

обрано типологічну багатовимірну модель обдарованості Дж. Резнуллі, яка 

графічно являє собою перетин трьох кіл. Їх змістом учений визначив 

креативність, здібності вищі за середній рівень та мотивацію. Положення про 

те, що важлива роль у розвитку особистості належить не лише інтелекту, а й 

мотивації та креативності, які підтримуються оточенням людини, будемо 

використовувати й ми як наукову основу розроблення індивідуальних освітніх 

траєкторій тих, що навчаються. Для його практичної реалізації слід активно 

долучати психологічну лабораторію закладу освіти та педагогічний колектив з 

тим, щоб діагностувати динаміку змін у результатах сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів. Це дозволить сформувати уявлення з того, 

як реалізуються їхні інтелектуальні здібності в освітньому процесі. 

Водночас має створюватися система заходів для забезпечення 

мотиваційного компонента з реалізації школярем цих здібностей через 

конкретну взаємодію з закладом вищої освіти. На цій основі формується його 

реальне уявлення про близьку перспективу змін у житті після вступу до ЗВО та 

далеку перспективу з професійної реалізації на основі активної комунікації з 

професорсько-викладацьким складом та студентами. До цієї співпраці 

залучаються педагоги спеціалізованого закладу середньої освіти, як тьютори 

освітнього процесу, та родина обдарованих учнів, які виконують фасилітаційну 

функцію в процесах адаптації до нових умов навчання з метою підтримки 

мотивації до досягнення як близької, так і далекої перспективи їхнього 

власного розвитку. 

Важливого значення набуває третій компонент щодо креативності того, 

що навчається. Його реалізації сприяють як вчителі спеціалізованого закладу 

загальної середньої освіти, в яких буде сформована професійно-педагогічна 

готовність до співпраці з обдарованими учнями забезпечена базовими 
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компетентностями (креативна, методична та дослідницька), викладачі ЗВО як 

носії професійного креативу та система різних заходів творчого характеру, де 

обдаровані учні зможуть продемонструвати результати освітнього процесу в 

нових організаційних умовах. 

Найголовніше при цьому додержуватись тези Дж. Резнуллі про те, що усі 

компоненти його моделі слід реалізувати комплексно. 

Аналіз першоджерел [12; 61; 218] дозволив з’ясувати, що в межах 

індивідуальної освітньої траєкторії формується індивідуальний освітній 

маршрут обдарованого учня як її змістовний компонент.  

За основу розроблення індивідуальних маршрутів обрано рекомендації 

Н. Лебедевої, яка вважає, що характеристиками маршруту для реалізації 

індивідуальної освітньої траєкторії виступають мета, елективність, 

передбачення нормативного ступеня труднощів, прокладання (визначення) його 

заздалегідь, опис у спеціальному документі, наявність ознак процесу, рух від 

початку до кінцевої мети, існування необхідного забезпечення [132, с. 17]. 

Такий маршрут слід оформлювати у вигляді індивідуального плану навчання, 

який включає інваріантну частину (обов’язковий компонент) та варіативну 

частину (враховує здібності, схильності учня). Зазвичай варіативна частина 

забезпечується за рахунок елективних факультативних курсів, позакласних 

заходів із предметів, роботою в МАН тощо. 

Не можна не погодитись з М. Мельник, яка наголошує на тому, що 

найчастіше за все індивідуалізація навчання обдарованих учнів йде шляхом 

ускладнення програм їхньої підготовки, які в підсумку «не стільки розвивають, 

скільки просто експлуатують дітей, які за рахунок перевантаження втрачають 

свою самобутність» [145, c. 134]. Маємо переконання, підтверджене практикою 

та результатами експерименту, що застосування індивідуальних освітніх 

маршрутів обдарованих школярів нівелює цей недолік. 

Отже, у межах університетської кафедри формується стратегія підготовки 

обдарованого учня на основі дуальної освіти. Для її успішного втілення в 

практичну площину кафедра організує методичну, науково-дослідницьку, 
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виховну та науково-пізнавальну діяльність. Її результати є підґрунтям для 

планування індивідуальної підготовки обдарованого учня, у ході якої 

враховуються результати співбесіди з ним. На цій підставі розробляється графік 

його зайнятості в навчальному процесі. Він стає основою планування роботи 

учня в межах спеціалізованого закладу загальної середньої освіти (освітній 

процес, участь у факультативах, гуртках, секціях тощо) та закладі вищої освіти 

для того, щоб для кожного з них провести проєктування індивідуального 

освітнього маршруту. Останній включатиме напрям спеціалізації, форми 

роботи, продукт діяльності, графік зайнятості, терміни підготовки та 

очікуваний результат. Передбачається, що в процесі такої складної взаємодії 

можуть мати місце певні проблеми особистісного характеру, розв’язати які 

допоможе психологічна служба.  

Запропонований напрям у проєктуванні освітньо-розвивального 

середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей вважаємо таким, що виведе на новий рівень реалізації 

застосування індивідуального підходу для розкриття обдарувань учня. 

Рефлексивно-коригувальний етап технології реалізації розробленої 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей має 

за мету коригування навчально-методичного інструментарію формування 

ключових компетентностей обдарованих учнів на основі рефлексивної 

діяльності учасників середовища. Для його реалізації визначені такі завдання: 

- формування рефлексивних умінь учнів та спонукання їх до 

рефлексивної поведінки;  

- вироблення в учнів умінь самооцінювання сформованості в них 

ключових компетентностей;  

- пошук ефективних шляхів індивідуальної корекції сформованості 

досліджуваних ключових компетентностей учнів; 
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- формування рефлексії педагогів з метою внесення змін у навчально-

методичний інструментарій для підвищення якості освітнього процесу. 

Таким чином, рефлексивна діяльність має два напрями: з позиції учнів 

задля якісного формування в них ключових компетентностей та з позиції 

педагогічних працівників з метою розроблення дієвого навчально-методичного 

та дидактичного інструментарію для організації освітнього процесу на рівні 

сучасних вимог. Водночас педагоги рефлектували й у напрямі сформованості в 

них базових компетентностей (креативної, методичної, дослідницької). 

Рефлексивні уміння особистості розумітимемо як «складноструктуроване 

особистісне утворення, синтез усвідомлених дій, операцій, самоставлення (як 

ставлення до себе), що втілюється у здатності особистості об’єктивно 

аналізувати свій внутрішній світ, індивідуальні властивості, діяльність, 

поведінку в різноманітних ситуаціях взаємодії з тими, хто оточує, спонукає до 

самовизначення й активності» [140, с. 142]. 

Рефлексивна діяльність учасників освітнього процесу передбачала 

здійснення таких функцій: діагностична, проєктувальна, організаторська, 

комунікативна, мотиваційна та коригувальна [301, с. 213–214]. Методологічною 

основою їх формування обрано модель структури рефлексивних умінь, яка 

розглядається через взаємопроникнення й взаємодоповнення чотирьох площин: 

когнітивної, мотиваційної, перцептивної та діяльнісної, які відповідно 

включають:  

- когнітивна: набуті знання про суть рефлексії, інтелектуальні здібності 

та властивості, здатність бачити та розпізнавати проблему, інтерпретаційність 

мислення; 

- мотиваційна: здатність аналізувати домінантні цілі й мотиви; 

- перцептивна: складається з двох взаємопов’язаних складників – 

особистісного (сприйняття себе, уявлення про себе як суб’єкта навчально-

пізнавальної діяльності) та комунікативного (сприйняття та ставлення іншого 

чи інших у взаємодії); 
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- діяльнісна: знаходить своє втілення в низці супідрядних умінь, 

властивостей і здатностей, а саме: умінні бачити проблему й формулювати 

відповідні цілі й завдання діяльності; уміння враховувати особливості суб’єктів 

й умов, під час взаємодії яких виникає та чи інша ситуація; здатність робити 

предметом аналізу всі дії, які починаються й проєктуються, особистісні якості 

тощо [140, с. 148–151]. 

Серед методів рефлексивного практикуму, які дозволяють реалізувати цю 

модель, визначаємо такі: рефлексивно-ділова гра, рефлексивний тренінг, 

проблемно-рефлексивний полілог, рефлексивна інверсія тощо. 

На основі аналізу першоджерел [3; 5; 118; 210] пропонуємо організувати 

рефлексивну діяльність обдарованого учня щодо розв’язання завдань у межах 

формування певної ключової компетентності на уроках за таким алгоритмом: 

1) ідентифікація інформації: визначення галузі знань, з якої обирається 

завдання (проблема);  

2) визначення ролі завдання (проблеми) для саморозвитку;  

3) абстракція інформації;  

4) пошук шляхів розв’язання завдання (проблеми);  

5) оцінка результату власної діяльності (чи досягнута поставлена мета, чи 

розв’язане завдання, чи задовольняє отриманий результат);  

6) формулювання висновку щодо успішності розв’язання проблеми 

(завдання). 

За результатами рефлексії обдаровані учні здійснюють коригувальні 

процедури щодо формування досліджуваних ключових компетентностей.  

У цей час педагоги на основі рефлексії результатів освітньої діяльності 

учнів вносять корективи в навчально-методичний інструментарій, а саме: 

удосконалюють методичні розробки занять, методичні вказівки та рекомендації 

до різних видів діяльності обдарованих учнів; розробляють комп’ютерні 

презентації до уроків та інші електронні ресурси, створюють візуалізаційні 

матеріали, кейси тощо.  
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Регулярна рефлексивна діяльність педагогів та обдарованих учнів 

продовжується у бесідах, анкетуваннях, тестуваннях тощо, що дозволяє вчасно 

коригувати освітній процес на основі удосконаленого навчально-методичного 

інструментарію. 

Важливою частиною змістово-діяльнісної підсистеми є визначення умов, 

які сприяли б досягненню мети дослідження. Багатоваріантні підходи науковців 

із різних галузей щодо визначення поняття «умови» переводимо в педагогічну 

площину, спираючись на погляди Ю. Бабанського, який наголошує, що 

педагогічні умови – це педагогічні обставини, які сприяють (або протидіють) 

проявам педагогічних закономірностей, зумовлених дією чинників [14]. Підхід 

цього вченого конкретизує В. Андрєєв, який додержується думки, що 

педагогічні умови – це результат «цілеспрямованого відбору, конструювання та 

застосування елементів змісту, методів (прийомів), а також організаційних 

форм навчання для досягнення ... цілей» [5, с. 124]. 

Нам імпонує визначення поняття «педагогічні умови» І. Аксаріної, яка 

вважає, що це «сукупність об’єктивних можливостей змісту, форм, методів і 

прийомів підвищення ефективності навчально-виховного процесу й 

матеріально-просторового середовища, що забезпечують успішне розв’язання 

поставлених і спроєктованих у дослідженні завдань» [4, с. 12]. Отже, 

педагогічні умови можуть стосуватися декількох компонентів та є необхідними 

обставинами, які уможливлюють досягнення очікуваного результату внаслідок 

здійснення педагогічного процесу [68, с. 40]. 

Встановлено, що існують різновиди педагогічних умов відповідно до 

предмета їхнього впливу, а саме: організаційно-педагогічні, психолого-

педагогічні, медико-педагогічні та соціально-педагогічні [68, с. 40]. 

Враховуючи предмет дослідження, концентруємось на організаційно-

педагогічних умовах. Робимо цей вибір, виходячи з того, що саме їх можна 

розглядати як чинник ефективності внутрішнього освітнього середовища, який 

відіграє роль активного початку соціального буття організації; організаційні 

ресурси та заходи (розклад занять, режим життєдіяльності закладу освіти, 
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тривалість робочого тижня, наповнюваність класів тощо); сукупність 

взаємопов’язаних обставин, що забезпечують цілеспрямоване управління 

освітнім процесом (включаючи його фінансове, кадрове, матеріально-технічне 

та інформаційне забезпечення); обставини освітнього процесу, які 

забезпечують досягнення поставленої навчально-виховної мети [40].  

На необхідності зосередити увагу на виявленні середовищних умов 

наголошує й В. Ясвін, який розуміє освітнє середовище як «систему впливів та 

умов формування особистості, а також можливостей для її розвитку, що 

містяться в соціальному та просторовому оточенні» [313, c. 14]. 

Визначимось з організаційно-педагогічними умовами дослідження, 

спираючись на застосування системного, синергетичного, особистісно-

діяльнісного, компетентнісного, акмеологічного та кластерного підходів.  

Під час реалізації індивідуальних освітніх траєкторій обдаровані діти 

потребують психологічного, психолого-педагогічного, соціально-педагогічного 

супроводу їхнього освітнього процесу [285; 310]. З’ясуємо суть цього поняття. 

М. Битянова розглядає супровід як систему, яка спрямована на створення 

соціально-психологічних умов для емоційного благополуччя, успішного 

розвитку, виховання та навчання дитини в ситуаціях соціально-педагогічних 

взаємодій, організованих у рамках загальноосвітнього закладу [20]. 

Н. Сидорина виходить за межі закладу освіти й розглядає соціально-

педагогічний супровід розвитку обдарованих підлітків як процес їхньої 

взаємодії з педагогами або групою підлітків із метою визначення траєкторії й 

подальшого розвитку їхньої обдарованості в спеціально створених для цього 

умовах [219]. Т. Гущина соціально-педагогічний супровід тлумачить як 

«доцільну взаємодію того, хто супроводжує, та того, кого супроводжують, зі 

створення соціально-педагогічних умов розвитку суб’єктності, що сприяють 

оптимальному розв’язанню проблеми тими, що навчаються [57, с. 27]. 

Вважається, що соціально-педагогічний супровід відображає три аспекти 

[57, с. 31]: 
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1. Рефлексивний – пов’язаний з осмисленням суб’єктами супроводу 

своїх суб’єктних характеристик. 

2. Інтегративний – спрямований на реалізацію в інтегрованому 

освітньому середовищі наявних у суб’єктів супроводу суб’єктного досвіду, 

цінностей, знань та умінь, творчого потенціалу. 

3.  Ідентифікаційний – припускає, що той, хто супроводжує, розуміє, 

усвідомлює та приймає свою суб’єктну позицію тьютора, а старшокласник 

розуміє, усвідомлює та приймає свою позицію суб’єкта, якого супроводжують. 

Наведені аспекти покладено в основу подальшої роботи. З’ясовано, що 

А. Уманський виділяє такі елементи психолого-педагогічного супроводу:  

- психологічний супровід стосунків дітей через групові форми роботи; 

- індивідуальний психологічний супровід розвитку відносин дітей; 

- психологічний супровід класних керівників в аспекті виховно-

розвивального ставлення до дитини; 

- психологічний супровід батьківського ставлення (до дітей, школи, 

навчання, виховання);  

- психологічний супровід ухвалення управлінських рішень; 

психологічний супровід освітнього процесу;  

- психологічний супровід відносин в педагогічному колективі; 

- психологічний супровід взаємин у діадах «учень ‒ учитель», «учитель ‒ 

батьки» [263].  

Установлено, що супровід є сукупністю таких напрямів, як психологічна 

та педагогічна діагностика обдарованості, консультування обдарованих учнів, 

корекція «проблемних зон» та психолого-педагогічна підтримка [191]. 

Із урахуванням ряду рекомендацій [16; 132; 181; 205; 287; 296; 309] та 

ретроспекції власного досвіду встановлено етапи супроводу учня педагогічним 

колективом спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей. 

1. Етап конкурсного відбору учнів. Вивчення особистості учня необхідно 

починати ще до його прийняття до спеціалізованого закладу загальної 
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середньої освіти для обдарованих дітей на етапі конкурсного відбору. Для 

цього слід проводити його анкетування за допомогою спеціальних анкет, 

психологічне тестування щодо виявлення творчого потенціалу, а також 

співбесіди з ним та його родиною. Виходячи з цього та з урахуванням 

результатів контрольних робіт із базових предметів, ухвалюється рішення 

щодо зарахування учня до закладу освіти. 

2. Адаптаційний етап передбачає вивчення результатів адаптації 

обдарованого учня до умов навчання та проживання в освітньо-розвивальному 

середовищі спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей. Цей процес контролюється працівниками психологічної 

служби спільно з класними керівниками, вихователями, учителями. 

Результатами вивчення адаптаційних процесів розглядаються на 

педагогічному консиліумі. Слід особливо ретельно провести моніторинг 

протягом першого семестру щодо адаптаційних процесів нових учнів до умов 

навчання, виховання, проживання, харчування тощо. Анкетування, 

опитування, педагогічні спостереження дають можливість виявити тих з них, 

що мають проблеми з адаптацією. На основі отриманих даних проводяться 

заходи щодо корекції процесу адаптації окремих учнів до різних аспектів 

навчання та проживання. 

3. Етап психолого-педагогічного супроводу кожного обдарованого учня 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти слід здійснювати з 

урахуванням виявлених обдарувань. Кожному школяреві необхідно надати 

можливість проявити свої здібності в різних видах діяльності (освітній, 

науковій, культурній, спортивній тощо), а також створити умови для участі в 

різноманітних інтелектуальних і творчих змаганнях (олімпіадах, турнірах, 

конкурсах Малої академії наук, різних фестивалях). З цією метою має 

проводитись відповідне анкетування, за результатами якого слід сформувати 

перелік рекомендованих факультативів, гуртків, секцій тощо. При цьому на 

кожен місяць необхідно складати екран зайнятості учнів, з тим, щоб вивчити 
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їхнє навантаження та визначити не зайнятих додатковою розвивальною 

діяльністю. Ця інформація є основою коригування навантаження учня. 

4. Етап визначення пріоритетів обдарованого учня. Особливо важливо 

відзначити, що саме в ході цієї діяльності учні повинні знайти для себе 

пріоритетні галузі застосування своїх здібностей. Психологічній службі 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

необхідно володіти арсеналом психодіагностичних методик, які допомагають 

виявити схильності та здібності вихованців. Зокрема, слід узяти до уваги тест 

дослідження структури інтелекту Р. Амтхауера (повний і короткий варіант), 

тест на інтелект Р. Кеттелла (ОРТ-2 для звичайних й ОРТ-3 для обдарованих 

учнів), шкали вимірювання інтелекту Д. Векслера, тест креативності 

П. Торранса, тест вербальної креативності С. Медніка, тест креативності 

Г. Девіса, диференційний діагностичний опитувальник Є. Климова, карту 

інтересів А. Голомштока та інші. 

5. Етап планування розвитку обдарованого учня. З кожним обдарованим 

учнем слід формувати стратегію його розвитку, в якій повинні відображатись 

цілі цього процесу в різних видах діяльності: освітній, науковій, творчій, 

спортивній та інших, які знайдуть відображення в індивідуальній освітній 

траєкторії.  

6. Діагностичний етап. Одночасно з плануванням розвитку 

обдарованого учня під час співбесіди підсумуються результати його розвитку в 

усіх напрямах за поточний навчальний рік. Двічі на рік слід проводити аналіз 

його зайнятості в різних видах діяльності, а також моніторинг успіхів в 

освітній діяльності. Для тих із них, які братимуть участь в конкурсних заходах 

створюються спеціальні умови для навчання та проведення додаткових занять, 

що включаються в індивідуальну освітню траєкторію. 

Для організації психологічного супроводу обдарованого учня 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти адаптовано сім базових 

принципів, які запропонувала Л. Байбородова [15]: 
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Перший принцип. Комплексний характер оцінки обдарованої особистості, 

який включає висновки психологів; експертні оцінювання як поведінки учнів 

(вчителями, родиною, вихователями), так продуктів їхньої діяльності 

(вчителями, професіоналами з відповідних галузей). 

Другий принцип. Обов’язкова тривала ідентифікація, що передбачає 

розгорнуте спостереження за поведінкою обдарованого учня в різних життєвих 

та освітніх ситуаціях. 

Третій принцип. Аналіз поведінки обдарованого учня у сферах діяльності, 

які відповідають його схильностям. 

Четвертий принцип. Використання тренінгових методів для усунення 

певних психологічних перешкод (наприклад, «зірковості»). 

П’ятий принцип. Залучення до оцінки результатів розвитку обдарованого 

учня експертів із закладів вищої освіти, на базі яких організується дуальна 

освіта. 

Шостий принцип. Оцінка обдарованого учня як щодо актуального рівня 

його психічного розвитку, так і зони найближчого розвитку. 

Сьомий принцип. Своєчасність педагогічної та психологічної допомоги 

обдарованим учням із застосуванням системи коригувальних впливів на основі 

відстеження змін в їхньому розвитку.  

Зазначимо, що має існувати постійний супровід обдарованого учня з боку 

психологічної служби закладу освіти. Він має сприяти формуванню у нього 

позитивної Я-концепції (самоставлення, самоповаги, самоприйняття) 

обдарованого учня; забезпечувати емоційну стійкість та формування навичок 

саморегуляції з подолання стресу в екстремальних ситуаціях (конкурсах, 

олімпіадах, іспитах); сприяти соціалізації, формуванню комунікативних 

навичок; забезпечувати підвищення кваліфікації педагогів [191]. 

Психолог переважно бере участь у розвитку того, кого він супроводжує, 

створює умови для продуктивного руху учня за тими шляхами, які він обрав 

сам та на які його орієнтували педагоги й батьки. Виходячи з цього, 

виокремлюють пріоритетні завдання діяльності цих фахівців [171, с. 125]. 
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Таким чином, гуманізація сучасної освіти виступає підґрунтям 

формування особистості обдарованого учня. І це закономірно, оскільки, як 

слушно підкреслює С. Гончаренко, цей процес «означає повагу школи й 

педагогів до особистості дитини, довіру до неї, прийняття її особистісних цілей, 

запитів й інтересів; створення максимально сприятливих умов для розкриття й 

розвитку здібностей й обдарувань дитини, для її повноцінного життя на 

кожному з вікових етапів, для її самовизначення» [47, с. 107]. 

Сьогодні все частіше вчені звертаються до антропо-гуманістичних 

підвалин організації освітньо-розвивального середовища. Для їх реалізації в 

практичній площині пропонуємо застосування системи тьюторства. Як 

зазначають дослідники з цього питання, такий підхід можна розглядати як 

оригінальну філософію освіти та провідний спосіб організації освітньої 

системи, який бере свій початок із середньовічних європейських університетів 

XII – XIV століть. Зазначається, що тьюторство з’явилось у найдавніших 

університетах Великобританії: спочатку в Оксфорді, а пізніше – у Кембриджі 

[2, с. 12]. Сьогодні його активно реалізує американська та західноєвропейська 

освіти [81; 152]. Останнім часом тьюторство стало застосовуватись і на 

вітчизняних теренах [136; 138; 183; 262]. 

Сьогодні «тьютор (позиційно) – це той, хто організовує й мотивує учня на 

отримання знань, умінь і навичок, організує умови для складання та реалізації 

його індивідуальної освітньої траєкторії [18, с. 53]. Т. Пахомова розглядає 

тьюторство як спробу «по-іншому організувати просування учнів в освітньому 

просторі …, наблизитися до конкретного учня з його мріями, проблемами, 

комплексами [183, с. 224]. 

Г. Беспалова чітко визначає функції тьютора, серед яких виділяє такі, як: 

консультанта, що виявляється в інформуванні, наданні порад, інформаційній 

підтримці; менеджера, яка реалізується в керівництві та мотивації дітей, 

консультаціях та комунікаціях із ними; фасилітатора, що проявляється в 

налагодженні та підтримці інформаційних зв’язків і взаємодії між дітьми та 
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іншими учасниками системи освіти, у врегулюванні різних проблем, 

розв’язанні конфліктів, адаптації школярів до нових форм навчання [18, с. 52]. 

У ході дослідження визначені завдання тьютора: стежити за навчанням 

школярів; забезпечувати зворотний зв’язок щодо виконання завдань; проводити 

тьюторіали; консультувати та підтримувати учнів; сприяти постійній 

зацікавленості у навчанні; надавати їм можливість зв’язуватися з тьютором за 

допомогою телефону, електронної пошти [138, с. 206].  

В умовах проведеного дослідження з урахуванням його специфіки роботи 

з обдарованими дітьми у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти 

завдання тьютора виконують викладачі та вихователі, які активно 

співпрацюють зі школярами. 

Нас зацікавив досвід тьюторства за кордоном. Так, у Великобританії 

тьютор, який працює з учнем у школі, передає його тьютору у виші [152, с. 65]. 

Враховуючи те, що в умовах освітньо-розвивального середовища проведеного 

дослідження запроваджується дуальна освіта в умовах кластера, слід взяти 

такий підхід до уваги. 

Водночас при реалізації гуманістичних підвалин необхідно приділили 

значну увагу й роботі з родиною учнів, адже перебування за межами сім’ї є 

значним навантаженням для психіки дитини. Тож, окрім педагогічного 

колективу, значну допомогу учням надають і їхні батьки, які виступають у ролі 

фасилітаторів, хоча цю функцію відводять і вчителям [274]. Саме батьки, за 

нашими спостереженнями, сприяють навчанню своїх дітей у нових умовах.  

Підкреслимо, що батьки є носіями соціокультурних цінностей, виконують 

регулювальні функції. Але, як показали результати багаторічного 

спостереження, саме родина часто має певні труднощі в спілкуванні зі своїми 

дітьми. Тож в освітньо-розвивальному середовищі необхідно забезпечити 

заходи для проведення додаткової роботи з цим контингентом для розв’язання 

зазначених проблем.  

Як показав аналіз наукових джерел [22; 116; 143; 148; 172; 211; 311], 

допомога батькам повинна проводитись за напрямами: 
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1. Освітня робота (батьківський університет, самоосвіта). 

2. Консультативна робота (психологічна, медична та педагогічна). 

3. Проєктно-дослідна робота (вивчення громадської думки, спільні 

проєкти, вивчення основ родинного виховання). 

4. Культурно-просвітницька робота (екскурсії, виставки, конкурси). 

5. Співпраця з батьками через батьківський комітет, педагогічну раду 

закладу освіти та громадські організації. 

Висуваємо гіпотезу, що системна робота з батьками за цими напрямами 

дозволить сформувати в них такі компетентності, як психолого-педагогічну, 

соціально-психологічну, інформаційну, валеологічну та профорієнтаційну. Її 

перевірку плануємо здійснити в процесі подальших досліджень. 

На підставі викладеного зроблено висновок про те, що першою умовою 

реалізації науково-методичної системи створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей є здійснення особистісно спрямованого педагогічного 

супроводу обдарованого учня. 

Такий підхід дозволить зробити середовище закладу освіти максимально 

орієнтованим на особистість обдарованого учня, який почуватиметься в ньому 

комфортно, захищено й гармонійно. 

Шляхом анкетування проведено пілотне дослідження проблеми навчання 

обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти. У ньому брали участь 

2357 респондентів із різних регіонів України. Серед закладів освіти участь в 

анкетуванні брали педагоги таких ліцеїв, як Капитолівський, Оскільський, 

Студенокський, Вільчанський, Вовчанський, Близнюківський, Різуненківський, 

Коломацький, Нововодолазький, а також КЗ «Кегичівський ліцей», 

КЗ «Пісочинський ліцей «Мобіль», Землянська філія КЗ «Варварівський ліцей», 

Криворізький природничо-науковий ліцей Дніпропетровської області, 

КЗ «Білоколодязький ліцей» та Роганський аграрний ліцей. 

В анкетуванні також узяли участь Охрімівський НВК, Чугуївський НВК 

№ 6, Новоселівський НВК, Довгеньківський НВК, Кам’яноярузький НВК, 
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Липчанівський НВК та Сосонівський НВК. Не залишились осторонь й педагоги 

гімназій, серед яких були Краснокутська гімназія, Харківська гімназія № 47, 

Одеська гімназія № 5, Люботинська гімназія № 1, Первомайська гімназія № 3, 

Білоцерківська гімназія № 2 та Роганська гімназія.  

Найбільш активними виявились педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти, серед яких КЗ «Обдарованість»; Подолівська філія 

опорного закладу Барвінківська ЗОШ I–III ст. № 1; Вовчанські ЗОШ І–ІІІ ст. 

№ 3, № 6, № 7; Ізюмська ЗОШ № 2, № 4, № 5, № 6, № 10, № 11, № 12, 

Геніївська ЗОШ І–ІІІ ст.; КЗ «Бірківська ЗОШ І–ІІІ ст. та багато інших. 

Ураховуючи, що частина анкет була заповнена з порушеннями, оброблено 

лише 2336 з них. Анкету наведено в додатку А.  

Результати пілотного дослідження проблеми навчання обдарованих дітей 

у закладах загальної середньої освіти наведено в табл. 3.1.  

Таблиця 3.1 

Результати пілотного дослідження проблеми навчання обдарованих 

дітей у закладах загальної середньої освіти, осіб / % 

Номер 

запитання 

Варіанти відповідей 

а б в г 

осіб % осіб % осіб % осіб % 

1.  1669 71,5 615 26,3 17 0,7 35  1,5 

2.  410 17,6 1844 78,9 82 3,5 - - 

3.  339 14,5 1191 51 666 28,5 140  6 

4.  2040 87,4 272 11,6 5 0,2 19  0,8 

5.  18100 : 2336 = 7,7 

6.  2090 89,5 213 9,1 33 1,4 - - 

 

Результати анкетування показали, що більшість респондентів (71,5 %) 

вважають, що мають досвід роботи з обдарованими дітьми, який могли б 

порекомендувати колегам. Як позитивний момент відмітимо й те, що 78,9 % 

педагогів засвідчили, що в них не виникає проблем із цим контингентом. На 

питання, чи вважають вони за необхідне створювати спеціальне освітнє 
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середовище для обдарованих дітей, 51 % респондентів схилились до думки, що 

слід створювати спеціалізовані класи в закладах загальної освіти; 28,5 % з 

опитаних вважають, що жодні спеціальні заходи для таких дітей не потрібні. 

Становлять інтерес відповіді педагогів на це питання, які вони навели в 

останньому варіанті («Ваш варіант»). Серед них були такі (наведемо їх в 

авторському варіанті):  

1. Слід відкривати ліцеї академічного й наукового спрямування, одне з 

завдань яких – створення умов для розвитку інтелектуальних здібностей учнів. 

2. Необхідно створювати заклади загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей (як було раніше, наприклад, гімназії). 

3. Важливо створювати середовище для учня, доступне для будь-якої 

талановитої особистості (наприклад, застосовувати інтегровані форми 

організації навчання). 

4. Слід створювати спеціалізовані заклади освіти з особливою 

організацією освітнього простору. 

5. Бажано створювати наукові ліцеї та впроваджувати тьюторські 

технології для роботи з обдарованими дітьми. 

6. Необхідно передбачити додаткові години для роботи з обдарованими 

учнями. 

7. На паралелях можна організовувати роботу спецкурсів, факультативів 

(міжкласних ), але для цього необхідно передбачати час у розкладі занять. 

Один з опитуваних надав відповідь, яку можна вважати педагогічним 

гаслом: «Учителі – ентузіасти, які в будь-якому закладі будуть працювати з 

обдарованими учнями!».  

На питання «Чи вважаєте Ви, що обдарований учень потребує особливого 

педагогічного супроводу?» 87,4 % фахівців відповіли «так», наголосивши на 

тому, що слід розробляти індивідуальні траєкторії розвитку такого учня. Однак 

тут виникає певна суперечність із відповідями на попереднє питання, де 28,5 % 

респондентів засвідчили, що спеціальні заходи талановитим учням не потрібні. 

Тож маємо переконання, що слід поглибити дослідницьку роботу з тим, щоб 
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більш точно з’ясувати думку вчителів із цього питання. Але в будь-якому разі 

відповіді респондентів підтвердили необхідність додаткової уваги до 

обдарованих учнів. 

Під час анкетування педагогам пропонувалось оцінити за десятибальною 

шкалою їхню готовність до роботи з обдарованими учнями. Підрахунки 

показали, що цей показник виявився на рівні 7,7 бала. Тож логічно, що на 

питання «Чи хотіли б Ви отримати науково-методичну допомогу для організації 

роботи з обдарованими учнями?» 87,4 % респондентів надали позитивну 

відповідь.  

Цікавими виявилися й побажання педагогів щодо організації роботи з 

обдарованими учнями. Серед них були такі (наведемо їх в авторському 

варіанті): 

1. Держава має забезпечити створення відповідної матеріально-технічної 

бази, системи підготовки спеціалістів, умови для залучення до шкіл науково-

педагогічних працівників із практичним досвідом роботи, оволодіння 

вчителями світовими методиками. 

2. Необхідна відповідна матеріально-технічна база: дослідницькі 

лабораторії, науково-методична база для учня та вчителя; курси підвищення 

кваліфікації вчителів із питань роботи з обдарованими учнями. 

3. Слід розв’язати проблему підготовки вчителів, соціальних педагогів, 

інших педагогічних працівників до роботи з обдарованими учнями. 

4. Необхідно розробляти нові організаційні форми проведення занять з 

обдарованими учнями. 

5. Потрібне розроблення діагностичного інструментарію, методичного 

супроводу за різними напрямами роботи з обдарованими учнями. 

6. Не можна прагнути уніфікації закладів освіти: якщо ми вважаємо, що 

кожен учень є неповторним, то й кожен заклад освіти повинен мати своє 

обличчя. 



335 

 

7. Потрібні авторські програми; індивідуальний підхід (індивідуальна 

освітня траєкторія вчителя); залучення людей-практиків, професіоналів, які 

досягли успіху у своїй сфері. 

8. Більше публічної уваги необхідно приділяти перемогам учнів у різних 

конкурсах, пропагувати на телебаченні культ знань, а не акцентувати увагу на 

шкільні негативні явища.  

9. На державному рівні слід передбачити фінансування роботи з 

обдарованими учнями. 

10. Обдаровані діти потребують ще більшої турботи з боку держави, 

керівництва школи. На сьогодні все залежить від компетентності вчителя і 

директора закладу як управлінця. 

Як бачимо, інформація для роздумів є. Але, якщо проаналізувати 

результати анкетування, то можна зробити висновок, що професійно-

педагогічна підготовка вчителів у напрямі роботи з обдарованими дітьми 

потребує особливої уваги. 

Додаткове опитування респондентів показало, що оскільки сьогодні 

педагог працює в складних умовах (перевантаженість, значна психологічна 

напруженість педагогічної праці, матеріальні негаразди), його мотиваційні 

процеси щодо її покращення дещо знижуються. Відтак, адміністрації 

спеціалізованого закладу освіти для обдарованих дітей слід забезпечити 

систему заходів щодо стимулювання педагогічних кадрів у цьому важливому 

напрямі. Вважаємо, що ця робота буде більш результативною, якщо в закладі 

освіти буде створено систему інноваційних форм, методів, прийомів [2; 29; 83; 

123; 292] та необхідні умови для оволодіння нею. До цієї системи введено такі 

інновації:  

- проблемний урок – включає неоднозначні ситуації та пошук шляхів їх 

розв’язання. Метод допомагає вчитися формувати, аргументувати та захищати 

власні думки. Деякі питання потребують застосування знань, здобутих під час 

вивчення попередніх тем; 
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- технологія дебатів – передбачає колективне обговорення проблемного 

питання, обмін думками; 

- презентації – дають змогу учневі опрацювати інформацію щодо, 

наприклад, окремих персоналій і представити презентацію, завдяки чому він 

матиме змогу глибше зрозуміти кінцевий результат свого дослідження та 

зацікавити ним інших учнів; 

- «мозковий штурм» – педагог пропонує проблему, а учні висувають 

будь-які (навіть неймовірні) відповіді й судження з приводу її розв’язання. 

Вводиться заборона на критику, відповіді фіксуються на дошці, а потім вже 

обґрунтовуються та обираються кращі;  

- побудова гіпотез – передбачає, що учні висловлюють імовірні гіпотези 

й варіанти розв’язання завдання, роблять свої припущення; 

- метод «взаємонавчання» – полягає в тому, що учні вивчають 

самостійно або в групах матеріал для опрацювання, а потім викладають його 

однокласникам. Учитель тільки перевіряє засвоєння матеріалу; 

- навчання в групах – метод передбачає обговорення проблеми в малих 

групах і виступ доповідача від кожної з них із можливим доповненням від 

інших членів. Метод стимулює розвиток співпереживання, співпраці, розвиває 

навички активного слухання, допомагає зрозуміти почуття інших; 

- інтерактивне навчання: «запитання – відповідь» – учні читають текст 

з підручника та складають запитання до нього. При цьому складається 

ланцюжок «запитання – відповідь», що допомагає учневі розвивати логічне 

мислення, доходити у своїх умовиводах правильних висновків; 

- евристична бесіда – метод навчання, за яким педагог викладає учням 

не готові знання, а поєднує запитання та міркування. Навчання відбувається у 

формі творчої взаємодії розв’язання проблемних завдань через пошук 

правильної відповіді на питання. При цьому використовуються раніше 

отримані знання; 

- застосування кейс-технологій – передбачає постановку конкретних 

випадків, ситуацій, де учні моделюють реальні життєві історії; 
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- ділова гра – ефективний метод активізації освітньої та дослідницької 

роботи на основі організації взаємодії її учасників; 

- освітні тренінги – передбачають формування особистісних якостей 

обдарованих учнів на основі активної взаємодії в освітньому процесі; 

- теорія розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) – надає поняття, 

певні техніки та прийоми мислення для розв’язання винахідницьких завдань та 

досягнення стану «осяяння»; 

- ейдетика – формує ейдетичне мислення через запам’ятовування 

інформації на основі активації органів чуття за допомогою образів та асоціацій. 

Учні вчаться креативного мислення через розвиток уваги, фантазії та уяви на 

прикладі розв’язання навчальних завдань; 

- метод проєктів як такий, що дозволяє на високому рівні організувати 

творчу роботу учнів у малих групах; 

- інформаційно-пізнавальна суперечність – метод створення проблемної 

ситуації, розв’язання якої полягає у формуванні самостійної пізнавальної 

діяльності учнів через розв’язання суперечностей між новими та раніше 

отриманими знаннями. 

Надалі педагог визначає інноваційні пріоритети в напрямі самоосвіти та 

час щодо оволодіння ними, а адміністрації закладу освіти слід зробити цей 

процес контрольованим.  

Управлінська підтримка стимулювання педагогів, визначена на основі 

аналізу першоджерел [3; 5; 8; 187; 244; 266; 295; 298], включає такі напрями: 

виявлення та заохочення ініціативних учителів; їх заохочення до розроблення 

навчально-методичних матеріалів; допомога в підготовці та виданні науково-

методичних праць; висвітлення досвіду кращих учителів і вихователів на 

сторінках засобів масової інформації, створення можливостей для прояву 

молодими вчителями лідерських якостей тощо. При цьому психологічна 

служба закладу освіти відстежуватиме зрушення в мотиваційній сфері педагога. 

Важливе значення має матеріальне стимулювання, яке передбачає створення в 

закладі освіти відповідного фонду. 
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Таким чином, другою умовою реалізації науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей є стимулювання вчителів до 

підвищення професійно-педагогічної готовності зі співпраці з обдарованими 

учнями. 

Попередньо з’ясовано, що особливого значення при створенні 

середовищних умов набувають зовнішні та внутрішні зв’язки закладу освіти. 

Для їх встановлення необхідно визначити суб’єкти та об’єкти середовища. На 

підставі аналізу літературних джерел [175; 190; 194; 200; 243] як суб’єкти 

середовища розглядаємо такі категорії: 

- обдаровані учні; 

- педагогічні працівники; 

- родина учня; 

- представники органів управління освітою різних рівнів;  

- учені науково-дослідних установ системи НАПН України;  

- професорсько-викладацький склад закладів вищої освіти як 

представники кластерів для організації дуальної освіти; 

- представники обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти; 

- представники громадських організацій; 

- представники соціально-культурних, мистецьких, спортивних та інших 

установ міста. 

До об’єктів середовища віднесено: 

- освітній процес у закладі освіти; 

- систему управління закладом освіти; 

- принципи навчання та виховання; 

- зміст загальної середньої освіти; 

- форми, методи та засоби навчання та виховання. 

Відповідно до середовища суттєва відмінність між ними полягає в тому, 

що суб’єкти відчувають на собі певні впливи та й самі часто стають їх 

джерелом, у той час як об’єкти середовища – це чинники, які значною мірою 
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залежать від них. Враховуючи те, що найбільший вплив мають суб’єкти 

зовнішього середовища (органи державної влади та місцевого самоврядування, 

громадські організації, заклади вищої освіти, позашкільними заклади освіти, 

наукові установи, медичні установи, просвітницько-пропагандистські заклади, 

правоохоронні органи тощо) слід приділити організації взаємодії з ними 

особливу увагу. 

Основою цих взаємин є їхня полісуб’єктна взаємодія. Це питання 

нещодавно зацікавило науковців [85; 232; 233; 234]. З’ясуємо його суть. Згідно 

з новим словником іншомовних слів, «полі» (з гр. багато) – перша частина 

складних слів, що позначає «багато», «множинний» [167, с. 482]. Суб’єкт – «як 

філософська категорія, – істота, здатна до пізнання навколишнього світу, 

об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності» [225, с. 814.]. Отже, 

полісуб’єктний – це той, що має багато зв’язків для пізнання навколишнього 

світу, об’єктивної дійсності й до цілеспрямованої діяльності. Адаптуємо таке 

розуміння до умов проведеного дослідження.  

Спираючись на основи егопсихології розвитку, Є. Співаковська з позиції 

взаємодії суб’єкта із середовищем розглядає полісуб’єктну взаємодію «у трьох 

вимірах: суб’єкт-об’єктному, суб’єкт-суб’єктному та розвитку сукупного 

суб’єкта (коли система відносин «суб’єкт – середовище» виступає як цілісний 

суб’єкт, реалізовуючи при цьому принципи розвитку та саморозвитку), тобто 

фактично в цьому напрямі передбачається закладення підвалин для розуміння 

категорії полісуб’єктного середовища» [232, с. 271]. Ми концентрували увагу 

на останньому напрямі, тобто на розвитку сукупного суб’єкта. У цьому 

переконали дослідження О. Співаковського, Л. Петухової та Н. Воропай, які 

свідчать про те, що полісуб’єктна взаємодія вирізняється тим, що до відносин 

«учень – вчитель» додаються ще й відносини із середовищем [234, с. 401]. 

Ідея полісуб’єктності освітнього середовища має місце й у працях 

А. Каташова, який вважає таке середовище функціональним і просторовим 

об’єднанням суб’єктів навчання, між якими встановлюються тісні різнопланові 

групові взаємозв’язки [114, с. 8]. 
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Для формування полісуб’єктної взаємодії в умовах освітньо-

розвивального середовища враховується те, що цей процес характеризується: 

- феноменологічно: актуальною та спільною діяльністю партнерів; 

- динамічно: взаємною спрямованістю векторів їхньої активності; 

- структурно: складністю системи, спрямованої на загальний розвиток 

відносин між суб’єктами;  

- інструментально: створенням умов для організації спільної діяльності 

та спілкування суб’єктів, у процесі яких відбувається розвиток;  

- функціонально: прийняттям партнерами самого факту існування один 

одного й побудови прийнятих відносин [85]. 

Таким чином, зважаючи на важливе значення в процесах створення 

освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей зовнішніх суб’єктів третьою умовою 

визначаємо взаємодію закладу освіти з різними освітніми та соціальними 

інституціями. 

Таким чином було реалізовано змістово-діяльнісну підсистему науково-

методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

 

3.2.3 Моніторингово-коригувальна підсистема 

 

Визначимось з особливостями моніторингово-коригувальної підсистеми 

створеної науково-методичної системи. Відзначимо, що процеси побудови 

освітньо-розвивального середовища повинні супроводжуватись обов’язковим 

моніторингом, адже саме він дозволяє адекватно та швидко визначати стан 

будь-якої системи.  

З’ясуємо суть поняття «моніторинг». У новому словнику іншомовних 

слів, воно тлумачиться як «(від. лат. – монітор – наглядач) – 1) систематичне 

спостереження й контроль за яким-небудь процесом для виявлення його 
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відповідності бажаному результату» [167, с. 397]. Сьогодні це поняття має 

багато трактувань. Так, Т. Стефановська вважає, що це «діагностика, оцінка й 

прогнозування стану педагогічного процесу: відслідкування його ходу, 

результатів, перспектив» [237, с. 18].  

В. Андрєєв наголошує, що педагогічний моніторинг слід розглядати як 

«системну діагностику якісних і кількісних характеристик ефективності 

функціонування й тенденцій саморозвитку освітньої системи, включаючи її 

цілі, зміст, форми, методи, дидактичні й технічні засоби, умови й результати 

навчання, виховання й саморозвитку особистості й колективу» [6, с. 37].  

Деякі дослідники моніторинг у системі «вчитель – учень» як розуміють 

«сукупність безперервних контролювальних дій, які дозволяють спостерігати й 

коригувати за необхідності просування учня від незнання до знання» 

[298, с. 135]. Найбільш точною вважаємо дефініцію М. Романової, яка 

стверджує, що це «цілісний управлінський інструмент, що дозволяє зібрати, 

зберегти, обробити, поширити інформацію про діяльність педагогічної системи, 

визначити її стан і спрогнозувати розвиток» [209, с. 145]. Аналіз наведених 

тлумачень свідчить про те, що практично кожне з них має свій предмет, воно 

близьке до таких поширених загальнонаукових та педагогічних понять, як 

зворотний зв’язок, рефлексія, контроль тощо. Ці аргументи дозволяють зробити 

висновок про те, що остаточне з’ясування його значення ще триває. 

Подальший аналіз джерельної бази показав, що за внутрішньою будовою 

моніторинг поєднує три важливі управлінські компоненти: аналіз, оцінку й 

прогнозування процесів в освіті; сукупність прийомів відстеження процесів в 

освіті; збирання й оброблення інформації з метою підготовки рекомендацій 

щодо розвитку досліджуваних процесів і внесення необхідних корективів [153]. 

Такого підходу до розуміння суті моніторингу будемо дотримуватись і 

ми. Відзначимо, що на основі аналізу першоджерел [6; 153; 298] встановлено, 

що залежно від того, хто проводить моніторинг, розрізняють такі його види, як: 

1. Внутрішній моніторинг, що передбачає створення для цієї діяльності 

шкільної моніторингової творчої групи, метою якої є визначення ефективності 
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управлінської діяльності адміністрації закладу освіти в напрямі реалізації 

науково-методичної системи дослідження. З етичних міркувань не всі 

результати можуть оголошуватись. 

2. Зовнішній моніторинг, який проводиться для отримання інформації 

незалежними установами (Міністерство освіти і науки України, Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, 

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, 

Департамент науки і освіти обласних державних адміністрацій тощо).  

Модель проведення моніторингу наведена на рис. 3.5.  
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Мета: забезпечити умови для проведення всебічного моніторингу  

освітньо-розвивального середовища спеціалізованого закладу загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей 
Функції моніторингу: 

- аналітична; 

- діагностична; 

- коригувальна; 

- прогностична; 

- інформаційна. 

Завдання моніторингу: 

аналіз, діагностика, коригування, 

прогнозування та інформування про 

стан науково-методичної системи 

дослідження 

Принципи 

моніторингу: 

- науковість 

- цілісність; 

- оперативність; 

- безперервність 

 

Об’єкти моніторингу: 

- освітньо-розвивальне 

середовище; 

- ключові компетентності учнів; 

- компетентності педагогів. 
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Етапи проведення моніторингу 

Ініціювальний  Організаційно-діяльнісний 

 

Коригувальний 

Методи моніторингу: спостереження, бесіда, анкетування, тестування, експертна 

оцінка; математичні методи обробки інформації. 

Засоби моніторингу: нормативні документи, юридичні акти, договори, анкети, 

тести, акти експертизи. 
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Критеріальна база моніторингу 

Інструментарій 

моніторингу 

освітньо-розвивального 

освітнього середовища 

Інструментарій моніторингу 

сформованості ключових 

компетентностей учнів  

Інструментарій 

моніторингу 

сформованості 

компетентностей 

педагогів  

Очікуваний результат: всебічний моніторинг освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

Рис. 3.5 Модель моніторингу освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей 
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Проаналізуємо компоненти наведеної моделі.  

Концептуальний блок забезпечує створення наукового підґрунтя 

моніторингу, а саме: визначення його мети, завдань, принципів та функцій. 

Стисло схарактеризуємо принципи моніторингу: 

- принцип цілісності забезпечує гармонійну єдність зовнішніх і 

внутрішніх ресурсів закладу освіти; 

- принцип науковості дозволяє якісно проводити моніторинг завдяки 

спиранню на наукове підґрунтя при його проведенні;  

- принцип безперервності дозволяє адміністрації закладу освіти 

регулярно отримувати інформацію для коригування середовищних умов 

шляхом внесення ефективних управлінських рішень у роботу закладу освіти; 

- принцип оперативності передбачає правильні та швидкі дії щодо 

проведення планових та позапланових моніторингових заходів (у разі 

необхідності) на основі активізації функцій аналізу й діагностики. 

Серед об’єктів моніторингу  визначаємо такі: 

-  освітньо-розвивальне середовище закладу освіти; 

-  сформованість ключових компетентностей учнів; 

-  сформованість компетентностей педагогів. 

До функцій моніторингу  відносимо такі: 

- аналітична, яка дозволяє аналізувати об’єкти моніторингу з метою 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків між управлінськими рішеннями та 

його результатами; 

- діагностична, яка забезпечує визначення стану об’єктів та суб’єктів 

моніторингу через застосування комплексу відповідних методик, методів; 

- коригувальна, яка є основою ухвалення управлінських рішень 

адміністрацією закладу освіти щодо внесення змін в освітньо-розвивальне 

середовище на основі отриманих результатів моніторингу; 

- прогностична, яка забезпечує проведення планувальних заходів на 

стратегічному, тактичному та оперативному рівнях; 
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- інформаційна, яка дозволяє поширити результати моніторингу як на 

рівні закладу освіти, так і за його межами. 

Процесуальний блок включає етапи, методи та засоби моніторингу. 

До етапів проведення моніторингу віднесено: 

1. Ініціювальний – передбачає визначення мети та напряму моніторингу 

на основі як річного плану роботи спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей (плановий моніторинг), так і 

проведення позапланових моніторингових заходів (у разі необхідності). 

2.  Організаційно-діяльнісний – забезпечує безпосереднє проведення 

моніторингу та формування висновків та рекомендацій за його результатами. 

3.  Коригувальний – використовується за необхідності проведення змін у 

функціонуванні науково-методичної системи дослідження. 

Методи та засоби моніторингу подано в моделі моніторингу 

(див. рис. 3.5). 

Результативний блок складається з інструментальної бази проведення 

моніторингову. 

Для проведення моніторингу пропонуємо організаційні заходи, які 

передбачають: 

1. Створення моніторингової творчої групи. 

2. Розроблення «Положення про систему моніторингових досліджень у 

спеціалізованому закладі загальної середньої освіти для обдарованих дітей». 

3. Визначення єдиних вимог до моніторингу, що ґрунтуються на 

принципах валідності, надійності, об’єктивності. 

4. Визначення функцій моніторингу. 

У ході моніторингу повинно проводитись: 

- неперервне спостереження за станом освітньо-розвивального 

середовища та отримання оперативної інформації про нього; 

- своєчасне виявлення змін, що відбуваються в освітньо-розвивальному 

середовищі та чинників, що їх викликають; 
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- постійний систематичний збір, оброблення, аналіз результатів 

діяльності адміністрації, педагогів, обдарованих учнів та їхніх батьків; 

- визначення рівня соціалізації обдарованих учнів, результатів їхньої 

адаптації до умов навчання та проживання в закладі освіти; 

- визначення якості освітніх досягнень обдарованих учнів та її 

відповідності державним стандартам; 

- установлення зв’язків між успішністю обдарованих учнів та 

соціальними умовами їхнього життя;  

- оцінка ефективності та повноти реалізації методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

- оцінювання якості ресурсного потенціалу закладу освіти: кадрового, 

освітньо-методичного, матеріально-технічного; 

- оцінка впливу на освітній процес державних стандартів, освітніх 

програм, методичного й технічного обладнання та інших чинників; 

- здійснення прогнозування розвитку найважливіших процесів в 

освітньо-розвивальному середовищі закладу освіти.  

Цей аспект дослідження докладно висвітлено в авторській праці [100]. 

Проведена аналітична робота та модель моніторингу стали основою 

розроблення алгоритму моніторингових досліджень у спеціалізованому закладі 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей, що складається з таких кроків: 

1. Визначення цілей моніторингу, що передбачає з’ясування критеріїв, 

показників, індикаторів якості вимірювання. 

2. Добір інструментарію для проведення моніторингу (анкети, тести, 

методики, карти спостережень тощо). 

3. Організація дослідження (складання плану, визначення термінів 

проведення заходів та відповідальних осіб, реалізація дослідження у 

спланованому режимі, використання дослідницького інструментарію). 

4. Оброблення та аналіз отриманих даних (з використанням методів 

математичної статистики, кореляційного або факторного аналізу). 
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5. Вироблення на основі інтерпретованих даних рекомендацій для 

вдосконалення досліджуваного явища  з метою врахування в подальшому 

плануванні й програмуванні освітньої діяльності. 

Попередній аналіз (див. п. 3.1) дозволив визначити мету моніторингово-

коригувальної підсистеми, яка полягає у визначенні стану науково-методичної 

системи дослідження через моніторинг як самого освітньо-розвивального 

середовища, так і сформованості компетентностей його учасників для 

подальшого внесення змін (у разі необхідності) до її мети. 

Виходячи з цього, були поставлені такі завдання: 

1. Проведення моніторингу освітньо-розвивального середовища. 

2. Моніторинг сформованості ключових компетентностей обдарованих 

учнів. 

3. Моніторинг сформованості компетентностей педагогів (креативної, 

методичної, дослідницької). 

Наведемо результати виконання кожного завдання. 

Розглянемо підходи щодо виконання першого завдання з моніторингу 

освітньо-розвивального середовища. Характеризуючи освітнє середовище, 

провідні вчені з цього питання (В. Панов, В. Рубцов, В. Слободчиков, В. Ясвін 

та ін.) [182; 210; 223; 313] оцінюють його за такими чинниками: емоційний 

клімат, особистісне благополуччя, особливості мікрокультури, якість 

освітнього процесу.  

В. Слободчиков описує освітнє середовище як механізм розвитку 

особистості, з одного боку, а з іншого, виділяє його витоки в предметності 

культури суспільства. Предметність культури та внутрішній світ особистості в 

освітньому процесі визначають межі змісту освітнього середовища та його 

компонентів. Учений уважає, що освітнє середовище характеризується такими 

показниками [223]: 

- насиченість (ресурсний потенціал) – оцінюється через співвідношення 

сукупності освітніх ресурсів і вимог, які стосуються розвитку та освіти 

особистості; 
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- структурованість (спосіб організації). 

Нас цікавили підходи до аналізу стану освітньо-розвивального 

середовища на основі експертизи умов навчання та виховання, які б 

описувались за допомогою загальнометричних категорій, що використовуються 

для оцінки стану складних систем. Таким вимогам найбільше відповідала 

методика експертизи освітнього середовища школи, розроблена В. Ясвіним 

[313, с. 109–166], яку модифіковано до умов проведеного дослідження. Цей 

учений, посилаючись на роботи психологів С. Дерябо, Б. Ломова та 

В. Мясищева, виділив одинадцять параметрів, за допомогою яких можна 

оцінити актуальний стан освітнього середовища й визначити потенціал його 

розвитку. До них він відніс п’ять «базових параметрів» [313, с. 115–159]: 

модальність, інтенсивність, усвідомлення, стійкість, широта, а також параметри 

«другого порядку» [313, с. 134–159]: емоційність, узагальненість, 

домінантність, когерентність, соціальна активність, мобільність: 

1. Узагальненість освітнього середовища характеризує ступінь 

координації діяльності його суб’єктів. Висока узагальненість освітнього 

середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих учнів забезпечується наявністю чіткої концепції діяльності, що є 

зрозумілою та прийнятою суб’єктами середовища. 

2. Емоційність демонструє співвідношення в освітньому середовищі 

емоційного та раціонального, що деякою мірою збігається з типом його 

модальності. Більш високі показники емоційності в цілому характерні для 

активних типів освітнього середовища (творчого й кар’єрного), більш низькі – 

для пасивних типів (догматичного й безтурботного). 

3. Мобільність освітньо-розвивального середовища є показником його 

здатності до органічних еволюційних змін у контексті взаємин із середовищем 

перебування. 

4. Когерентність (узгодженість) освітньо-розвивального середовища 

показує ступінь узгодженості впливу на особистість середовища закладу освіти 

з впливами інших його чинників на перебування в ньому цієї особистості. 
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Когерентність характеризує освітнє середовище за критерієм «гармонійне – 

негармонійне». 

5. Інтенсивність – структурно-динамічна характеристика, що показує 

ступінь насиченості освітньо-розвивального середовища умовами, впливами й 

можливостями, а також концентрацію їхнього прояву. Визначається через 

аналіз матеріально-технічних можливостей інтенсифікації освітнього процесу, 

мотиваційної готовності його учасників до одержання різних компетентностей 

та організаційного потенціалу системи управління закладом освіти. 

6. Усвідомленість – показник свідомого залучення до середовища всіх 

його суб’єктів, рівня вмотивованості до спільної діяльності, відповідальності за 

особисті й загальні результати освітнього процесу. 

7. Домінантність освітньо-розвивального середовища характеризує 

значення цього локального середовища в системі цінностей суб’єктів 

освітнього процесу. Домінантність описує освітнє середовище за критерієм 

«значуще – незначуще». Це показник ієрархічного положення цього освітнього 

середовища стосовно інших джерел впливу на особистість. 

8. Активність освітньо-розвивального середовища є показником його 

соціально орієнтованого творчого потенціалу та експансії в середовищі 

перебування. Рівень активності освітнього середовища відбивається в 

соціальній активності його суб’єктів. 

9. Широта – структурно-змістова характеристика середовища, що 

показує, які суб’єкти, об’єкти, процеси та явища до нього включені, якою є 

організаційна культура закладу освіти та соціально-гігієнічні умови. 

Якісно-змістовою характеристикою освітнього середовища є модальність. 

Якщо наведені вище параметри є кількісними характеристиками, то 

модальність характеризує середовище з якісної, типологічної точки зору 

(типологія за Я. Корчаком: «догматичне», «безтурботне», «кар’єрне», 

«творче»). Ця характеристика демонструється за допомогою методики 

векторного моделювання. Перший вектор – «активність-пасивність», другий – 

«свобода-залежність». Як критеріальний показник розглядається наявність або 
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відсутність в тому чи тому освітньому середовищі умов і можливостей для 

розвитку активності (або пасивності) учня та його особистісної свободи (або 

залежності). Так, у догматичному середовищі учні залежні й пасивні; у 

творчому – вільні й активні.  

Коефіцієнт модальності показує ступінь використання учнями 

розвивальних можливостей (ресурсів середовища). У догматичному середовищі 

він менший за 100% (або одиниці), у творчому – більший, ніж 100% (або 1). 

Коефіцієнт модальності, по-перше, тим більший, чим вищою є активність і, по-

друге, за однакової активності він має більше значення в умовах вільної 

активності і менше – в умовах вільної пасивності. Для визначення цього 

коефіцієнта використовується «вектор особистості», що формується в цьому 

типі освітнього середовища. За умовну одиницю прийнятий середній рівень 

активності суб’єкта при зовнішньому контролі (відповідає кар’єрному 

середовищу активної залежності). Таким чином, векторне моделювання 

дозволяє як діагностувати освітнє середовище, так і наочно ілюструвати його 

[313, с. 115–117]. 

Для проведення орієнтовної кількісної оцінки параметрів освітньо-

розвивального середовища за кожним з них заповнюється таблиця (додаток Б), 

де в кожному блоці позначали той рядок (показник), у якому, на наш погляд, 

найточніше відображався реальний стан справ в аналізованому середовищі. У 

деяких блоках (там, де окремі рядки позначені значком «+») ми не 

обмежувалися вибором одного рядка, а відзначали кілька з них. Кожен блок 

забезпечений додатковим рядком, куди можна записати свій зміст, якщо він 

значно відрізнявся від запропонованого але не підсумовуючи його із 

запропонованими в таблиці. Бали, отримані за певним блоком (у разі 

необхідності вони підсумовувалися), записувалися в рядок з назвою цього 

блоку. Далі підсумовувалися бали, отримані у всіх блоках певного параметра 

(ця сума не могла перевищувати 10 балів), і фіксувалися в рядок «підсумковий 

бал» під назвою відповідного параметра. У подальшому визначався коефіцієнт 

модальності для аналізованого освітнього середовища. Нарешті, помножені 
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значення «підсумкового бала» та «коефіцієнта модальності» (вони повинні бути 

не більше 13 балів) заносились у вільний рядок таблиці поруч з назвою 

аналізованого параметра [313]. 

Для проведення аналізу актуального стану освітньо-розвивального 

середовища рекомендується скористатись його векторною моделлю та 

графічним портретом з тим, щоб виявити проблемні зони та потенціал освітньо-

розвивального середовища. 

Для визначення стану сформованості освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей було 

модернізовано показники параметрів згідно специфіки закладу освіти за наших 

умов. Модифіковану методику застосовано на другій фазі контрольного етапу 

педагогічного експерименту. 

Наведемо підходи до виконання другого завдання щодо моніторингу 

сформованості ключових компетентностей обдарованих учнів. 

Як уже зазначалось, основою визначення ключових компетентностей 

обдарованих учнів у дисертації є сукупність ключових компетентностей, 

окреслених у Концепції «Нова українська школа» [165; 166]. 

Наголошуємо, що під час визначення критеріїв сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів виходили з того, що ці критерії 

насамперед мають відображати найбільш суттєві характеристики досліджуваної 

якості обдарованого учня; повинні розкриватися через низку показників та 

параметрів, за допомогою яких можна робити висновок про ступінь прояву 

певного критерію; насамкінець, вони повинні відбивати динаміку в часі та 

просторі вимірюваної якості. 

Критерії через показники та параметри характеризують кількісну і якісну 

сторони особистості обдарованого учня та сформованість у нього ключових 

компетентностей, що відображають стійкість ставлень і цінностей, знань і 

вмінь, особистісних якостей.  
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Подальшу роботу проведено на підставі аналізу наукових джерел [42; 39; 

146; 162; 170; 193; 226; 256; 275; 293], який дозволив встановити такі критерії 

та показники сформованості ключових компетентностей обдарованих учнів.  

Показниками мотиваційно-аксіологічного критерію  визначено такі: 

- розвиненість мотиваційної сфери учнів; 

- характер життєвих і навчальних цінностей учнів. 

Розвиненість мотиваційної сфери учнів встановлювали за такими 

параметрами:  

- характер спрямованості особистості;  

- мотиви навчання, їх спрямованість і типи; 

- пізнавальні інтереси, схильності учнів. 

Виходячи із суті ключових компетентностей учнів, робимо  висновок, що 

рівень їхньої сформованості безпосередньо відбивається на ефективності 

навчальної діяльності, що, у свою чергу, проявляється в динаміці рівнів 

оволодіння знаннями, уміннями й навичками, які відповідають змісту певної 

ключової компетентності; рівнів навчальних досягнень школярів, а також у 

таких важливих якостях, як пізнавальна активність, пізнавальна самостійність, 

пізнавальна ініціативність. Тому ці показники обрано як індикатори когнітивно-

діяльнісного критерію. Зауважимо, що такі показники, як пізнавальна 

активність, пізнавальна самостійність, пізнавальна ініціативність розглядаємо і 

як параметри рефлексійно-особистісного критерію. 

Розглянемо діагностичний інструментарій, який застосовували для 

визначення рефлексивно-особистісного критерію сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів. 

Показниками цього критерію визначено такі: 

- сформованість особистісних якостей обдарованих учнів (морально-

вольових, комунікативних, лідерських тощо); 

- адекватність самооцінювання учнями сформованості ключових 

компетентностей.  
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Виявлення рівнів сформованості ключових компетентностей обдарованих 

учнів визначали за трирівневою градацією: високий, середній, низький. 

Учнів з високим рівнем сформованості ключових компетентностей 

характеризують: розвиненість мотиваційної сфери, спрямованість особистості 

на навчання й спілкування, наявність соціальних мотивів навчання; 

сформованість загальнолюдських цінностей; системність і дієвість знань, умінь 

й навичок, відповідних змісту певної ключової компетентності; високий рівень 

навчальних досягнень, стійкий характер виявлення в навчанні та інших видах 

діяльності активності, самостійності, ініціативності та морально-вольових якостей; 

творчий характер діяльності; рефлексивність поведінки, адекватність самоооцінки . 

Учням із середнім рівнем сформованості ключових компетентностей 

властиві: недостатня розвиненість мотиваційної сфери, спрямованість 

особистості на навчання й спілкування, але ситуативно виявляються 

егоцентричні мотиви діяльності; наявність соціальних мотивів навчання та 

сформованість загальнолюдських цінностей, проте вони не відрізняються 

стійкістю; недостатня системність і дієвість знань, умінь й навичок, 

відповідних змісту певної ключової компетентності; середній рівень 

навчальних досягнень; ситуативний характер виявлення в навчанні та інших 

видах діяльності активності, самостійності, ініціативності та морально-

вольових якостей; реконструктивний характер діяльності; ситуативний 

характер рефлексивності поведінки, здебільшого адекватність самоооцінки. 

Учнів з низьким рівнем сформованості ключових компетентностей 

характеризують: нерозвиненість мотиваційної сфери, спрямованість 

особистості на себе, превалювання егоцентричних мотивів діяльності; соціальні 

мотиви навчання майже відсутні, низький рівень сформованості 

загальнолюдських цінностей; безсистемність і низька дієвість знань, умінь і 

навичок, відповідних змісту певної ключової компетентності; низький рівень 

навчальних досягнень; активність, самостійність, ініціативність у навчанні та 

інших видах діяльності майже не виявляють; несформованість морально-вольових 
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якостей; репродуктивний характер діяльності; майже ніколи не здійснюють рефлексію 

власних дій і поведінки, занижена або завищена самоооцінка. 

Загальними для визначення динаміки рівня сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів за визначеними критеріями були такі 

методи науково-педагогічного дослідження [46]: 

1. Педагогічні спостереження за перебігом освітнього процесу та 

освітньою діяльністю учнів з метою з’ясування: 

- характеру виявлення обдарованими учнями особистісних якостей, що 

характеризують сформованість їхніх ключових компетентностей; 

- основних причин, що перешкоджають формуванню ключових 

компетентностей обдарованих учнів.  

2. Анкетування й тестування різних видів з метою: 

- виявлення мотивації навчання школярів, їхніх ціннісних орієнтацій; 

- визначення спрямованості особистості обдарованих учнів, адекватності 

їхньої самооцінки; 

- з’ясування труднощів, які виникають у вчителів і старшокласників   в 

освітньому процесі в умовах освітньо-розвивального середовища; 

- вивчення думок учителів і старшокласників щодо модернізації 

освітньо-розвивального середовища у спеціалізованому закладі загальної 

середньої освіти для обдарованих учнів. 

3. Аналіз законодавчо-нормативної документації щодо вимог до 

ключових компетентностей здобувачів середньої освіти (закони України «Про 

освіту» (2017 р.) та «Про загальну середню освіту» (1999 р., зі змінами); 

Концепція «Нова українська школа» (2016 р.) та ін.) [165; 166; 196; 198]. 

4. Бесіди з учнями і вчителями з метою уточнення констатувальних 

даних. На відміну від анкетування, бесіди проводили вибірково, при цьому 

дотримувались вимог випадкової вибірки. Аналіз та оброблення отриманих у 

процесі бесід відповідей, порівняння їх з результатами, що були отримані при 
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використанні інших методів, дали можливість скласти більш об’єктивну 

картину перебігу експериментальної роботи. 

5. Діагностичне тестування рівнів сформованості ключових 

компетентностей в обдарованих учнів за визначеними критеріями й 

показниками. 

6. Метод самооцінки для визначення впливу експериментальних заходів 

на сформованість в обдарованих учнів ключових компетентностей.  

7. Метод експертних оцінок з метою підвищення валідності результатів 

експериментального дослідження.  

8. Непараметричні методи математичної статистики з використанням 

критерію Пірсона. 

Наведемо підходи до виконання третього завдання щодо моніторингу 

сформованості базових компетентностей педагогів. Із метою здійснення 

педагогічної експертизи креативної, методичної та дослідницької 

компетентностей використано кваліметричний підхід.  

Питання педагогічної кваліметрії розглянуто в роботах таких учених, як 

Г. Гунта [55], Г. Єльникова [69], Н. Кулемін [125]; Р. Миленкова [150], 

Н. Селезньова [215] та інших, де зазначено, що базою реалізації цього підходу є 

експертні методи (оцінювання, методи самооцінки та педагогічного 

консиліуму). Першим етапом у реалізації кваліметричного підходу до 

об’єктивної, кількісної оцінки педагогічного об’єкта, предмета, явища або 

процесу є створення його факторно-критеріальної моделі.  

Теоретичні та практичні засади розроблення кваліметричного підходу та 

його використання в освітній галузі наведені в роботах таких учених, як: 

В. Григораш [51]; Л. Калініна [87]; К. Колос [120]; Г. Єльникова, О. Зайченко, 

В. Маслов [246] та інших. 

На основі аналізу наведених робіт поняття «факторно-критеріальна 

модель оцінки компетентності педагога» розуміємо як комплексну систему 
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оцінювання факторів та критеріїв, які пов’язані між собою та дозволяють 

визначити ступінь відповідності певної компетентності цих фахівців цілям 

освітнього процесу, стандартам та нормам.  

Спираючись на дослідження [55; 246], пропонуємо алгоритм реалізації 

кваліметричного підходу до оцінки компетентностей педагогів через втілення 

таких кроків: 

1. Обґрунтування складових моделі компетентності (креативної, 

методичної, дослідницької). 

2. Надання стислої інформації щодо її факторів та критеріїв. 

3. Опис способу визначення вагових коефіцієнтів кожного з факторів та 

критеріїв. 

4. Складання факторно-критеріальної моделі оцінки компетентності 

педагога. 

5. Оцінювання компетентності педагога за розробленою факторно-

критеріальною моделлю. 

6. Побудова узагальненої факторно-критеріальної моделі. 

7. Розроблення рекомендацій за результатами оцінювання. 

Реалізуємо цей алгоритм для проєктування факторно-критеріальних 

моделей креативної, методичної та дослідницької компетентностей педагога, 

який працює з обдарованими учнями. Основою цієї роботи є попередньо 

визначені та обґрунтовані складові цих компетентностей, а саме: мотиваційно-

ціннісна, когнітивна, діяльнісна, особистісна та рефлексивна.  

Відповідно до того, що саме вони визначають цілісність кожної з 

компетентностей, ці складові й обираються як фактори їх факторно-

критеріальних моделей. Критеріями оцінки кожного із зазначених факторів 

виступатиме зміст складових кожної компетентності педагога. Для їх 

визначення залучаються експерти. 
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Наступним кроком є встановлення вагомості факторів та критеріїв цих 

компетентностей. Для цього використовуються результати експертної оцінки 

групи експертів. Вони обчислюють вагомість факторів та критеріїв з 

урахуванням того, що сума коефіцієнтів вагомості всіх п’ятьох факторів, а 

також сума коефіцієнтів вагомості критеріїв кожного з них повинна 

дорівнювати одиниці. Підсумкова оцінка сформованості кожної компетентності 

педагога визначається як сума оцінок відповідних факторів. 

Встановлення рівня сформованості кожної з досліджуваних 

компетентностей відбувається на основі підсумкової оцінки за такою шкалою 

[246, с. 435–436]: 

- 0,51–0,55 –компетентність знаходиться на низькому рівні;  

- 0,56–0,65 –компетентність сформована на достатньому рівні;  

- 0,66–0,75 –компетентність знаходиться на оптимальному рівні;  

- 0,76–1,00 компетентність знаходиться на високому рівні 

сформованості. 

Часткова оцінка критеріїв визначається за формулою 3.1: 

 

Akn = vn  × Kn   ,      (3.1) 

де:  

Akn – часткова оцінка n-го критерію; 

vn   –вагомість n-го критерію у частках одиниці; 

Кn – коефіцієнт відповідності критерію n (ступінь виявлення критерію). 

Для визначення часткової оцінки факторів використовується формула 3.2: 

 

Afn = mn × Σ (Ak1 + Ak2 + … Akn),    (3.2) 

де: 

Afn – часткова оцінка n-го фактора; 

mn – вагомість n-го фактора у частках одиниці;  

Ak1 , Ak2 … Akn – часткова оцінка відповідного критерію. 
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Визначення значення фактора проводиться за формулою (3.3): 

 

Фn = mn {[ m1 ΣК1]+[ m2Σ К2 + …[ mnΣ Кn]}    (3.3) 

де: 

Фn – значення n-го фактора;  

mn – вагомість n-го фактора в частках одиниці; 

К1, К2,... Кn – коефіцієнт відповідності n-го критерію (ступінь проявлення 

критерію). 

Загальний рівень сформованості кожної з компетентностей учителів 

визначається за формулою (3.4): 

 

Ф= Ф1 +Ф2+ … +Фn ,     (3.4) 

де: 

Ф – значення фактора сформованості компетентності вчителя; 

Ф1 ,Ф2 … Фn   – значення факторів компетентності. 

У подальшому результати, отримані кожним учителем, узагальнюються 

та обчислюється їхнє середньовиважене значення. На цій основі створюється 

узагальнена факторно-критеріальна модель сформованості в учителів закладу 

освіти креативної, методичної або дослідницької компетентності.  

Результати узагальненої моделі є певним орієнтиром учителя для 

з’ясування змін у сформованості у нього тієї чи іншої компетентності. Для 

цього він порівнює власні поточні результати її вимірювання з отриманими в 

цій моделі. Такий підхід дозволяє вивести на новий якісний рівень 

моніторингову роботу вчителя з дослідження сформованості в нього будь-яких 

компетентностей.  

Спираючись на наведені підходи та залучаючи до цієї роботи експертів, 

розроблено факторно-критеріальні моделі оцінки сформованості креативної, 

методичної та дослідницької компетентностей педагогів, які стали основою 
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побудови узагальнених факторно-критеріальних моделей сформованості 

базових компетентностей. 

Факторно-критеріальна модель оцінки сформованості креативної 

компетентності педагогів наведена на рис. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Факторно-критеріальна модель дослідження сформованості в учителів 

креативної компетентності, бали 
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Факторно-критеріальна модель оцінки сформованості методичної 

компетентності педагогів наведена на рис. 3.3. Слід звернути увагу на те, що ця 

компетентність має за мету інноваційну спрямованість методичної роботи 

педагога. Це означає, що головний напрям її реалізації буде цільовим і 

передбачатиме широке використання в освітній діяльності кейс-технологій, 

ігрових та тренінгових технологій тощо. 

Таблиця 3.3 

Факторно-критеріальна модель дослідження сформованості в учителів 

методичної компетентності, бали 
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 7.Рівень умінь з реалізації методичного 

супроводу освітньої діяльності на основі 

інновацій 

 К7    

8.Рівень умінь з інноваційного розв’язання 

дидактичних проблем 

 К8   

9.Рівень умінь з організації освітньої 

діяльності на основі інновацій 

 К9   
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 10.Здатність оцінювати власні методичні 

продукти, створені на інноваційній основі 

 К10    

11.Здатність аналізувати результати 

реалізації освітньої діяльності на 

інноваційній основі 

 К11   
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  12.Самостійність  К12    

13. Організованість  К13   
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Факторно-критеріальна модель оцінки сформованості дослідницької 

компетентності педагогів представлена на рис. 3.4. Зазначимо, що ця 

компетентність пов’язана з методичною. Уважаємо, що без неї не можливо 

реалізовувати креативну та методичну компетентності без зворотного зв’язку. 

Таблиця 3.4 

Факторно-критеріальна модель оцінки сформованості дослідницької 

компетентності педагогів, бали 
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 1. Розуміння значущості здійснення 

педагогічних  досліджень  

 К1 

  

 

2. Потреба в реалізації дослідження 

педагогічних проблем  

 К2 

  

3. Ступінь позитивного ставлення до 

організації дослідницької діяльності  учнів  

 К3 

  

4. Розуміння цінності дослідницької  

діяльності учнів 

 К4 
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 5. Рівень знань методів і технологій 

організації педагогічного дослідження 

 К5 

  

 

6. Рівень знань з технології проведення 

педагогічного експерименту 

 К6  

  

7. Рівень знань з оприлюднення результатів 

педагогічного дослідження (звіт з науково-

дослідної роботи, реферат, наукова стаття, 

тези доповіді тощо) 

 К7 

  

8. Рівень знань з технології організації 

дослідницької діяльності учнів 

 К8 
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 7. Рівень умінь  аналізувати стан 

розробленості проблеми педагогічного 

дослідження 

 К9 

  

 

8. Рівень умінь  розробляти програми 

педагогічного дослідження 

 К10 

  

9. Рівень умінь оприлюднювати результати 

педагогічного дослідження 

 К11 

  

10. Рівень умінь організовувати 

дослідницьку діяльність учнів 

 К12 
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 11. Оцінювання себе як суб’єкта 

дослідницької діяльності 

 К13 

  

 

12. Здатність оцінювати результати власної 

дослідницької діяльності 

 К14 

  

13. Здатність оцінювати результати 

дослідницької діяльності учнів  

 К15 
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  14. Відповідальність  К16    

15. Цілеспрямованість  К17   

16. Активність  К18   
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П’ятий та шостий кроки розробленого алгоритму оцінки цих 

компетентностей педагогів реалізуються в експериментальній частині 

дослідження (п. 4.1 та 4.3). 

Питання застосування кваліметричного підходу в освіті висвітлено в 

авторській публікації [94]. 

Проведення моніторингової роботи стає підставою для коригувальних 

заходів (у разі необхідності) в освітньо-розвивальному середовищі 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Отже, розумітимемо науково-методичну систему створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей, як організаційно-педагогічний конструкт, що 

ґрунтується на принципах науковості, дитиноцентризму, гуманного й 

дбайливого ставлення до учня, диференціації та індивідуалізації, 

варіативності, транспарентності, партнерства; спирається на системний, 

синергетичний, особистісно-діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний, 

кластерний підходи; практично реалізується через когерентну взаємодію 

методологічної (включає мету, методологічні підходи, принципи, функції, 

зовнішні та внутрішні умови), змістово-діяльнісної (складається з технології 

створення освітньо-розвивального середовища та необхідних організаційно-

педагогічних умов) та моніторингово-коригувальної (містить систему заходів 

для моніторингу результативності створеної науково-методичної системи та 

компетентностей учасників середовища) підсистем, синергія яких забезпечує 

формування ключових компетентностей обдарованих учнів із урахуванням їхніх 

природних здібностей. 

Надалі відбувалось моделювання науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей. 
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3.2 Модель науково-методичної системи створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей 

 

Ефективним шляхом створення моделі науково-методичної системи 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей виступає метод моделювання 

освітнього середовища [185; 188; 194; 245; 260]. Особливу увагу зосереджуємо 

на роботах з проблеми моделювання в освіті таких учених, як: А. Богатирьов та 

І. Устинова [21], А. Дахін, [59; 60], В. Загвязинський [72], І. Лебедєва [131], 

Є. Лодатко [139], А. Остапенко [177], Ю. Тарський [245], М. Ядровська [307] та 

інших. 

Вивчення першоджерел показало, що часто в наукових дослідженнях 

відбувається плутанина у використанні понять «моделювання» та 

«проєктування». Для того, щоб уникнути її, будемо чітко розрізняти методи 

проєктування та моделювання, спираючись на висновки А. Семенової, яка 

вважає, що проєктування спрямовано на створення моделей, що є 

запланованими, на відміну від моделювання, яке може поширюватися й на 

минулий досвід з метою його більш глибокого осмислення [216, с. 20]. 

Слід враховувати й те, що проєктування «широко використовує 

моделювання як засіб подачі та перетворення об’єкта, якого взагалі не існує в 

реальності …, модель – як засіб виділити сутнісний аспект із реального об’єкта, 

відсікти останній для зручності подальшого логічного аналізу» [208. c. 37–38].  

Проведений аналіз став ще одним підтвердженням того, що перевагу слід 

надати моделюванню як такому, що більш відповідає предмету дослідження. 

Для його успішної наукової та практичної реалізації розглянемо підходи щодо 

трактування поняття «модель». 

Згідно з філософським словникам маємо таке його визначення. Модель 

«із латини означає «міра», зразок, примірник чого-небудь, схема для пояснення 

якогось явища або процесу» [270, с. 433]. За іншим словником модель «(від лат. 
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modus – міра) – у загальному розумінні аналог (графік, схема, знакова система, 

структура) певного об’єкта (оригіналу), фрагмента реальності, артефактів, 

витворів культури, концептуально-теоретичних утворень тощо» [272, с. 391]. 

Таке визначення, на наше переконання, є спрощеним.  

Більш чітке філософське трактування поняття «модель» знаходимо у 

В. Штоффа, який стверджує, що «це така умовно подана чи матеріально 

реалізована система, яка відображає чи відтворює об’єкт дослідження та може 

заступати його так, що її вивчення дає нам про нього нову інформацію» [302, 

с. 19]. Тут простежується перспективність використання моделі, що є важливим 

аргументом на користь проведеного дослідження. 

Модель застосовується практично в усіх сферах людського буття. Так, її 

беруть до уваги соціологи, розглядаючи як «узагальнений синтезований образ 

об’єкта-прототипу (явища, процесу), що використовується для вивчення, 

дослідження, систематизації тощо» [229, с. 238]. Є серед соціологічних і такі 

підходи, де модель тлумачиться як «абстрактне подання теорії, її 

операціоналізація, яку можна передати емпіричним шляхом» [230, с. 339]. 

Виділимо характеристику «абстрактне» як таку, що дозволить обґрунтовано 

застосувати метод абстрагування для розроблення моделі нашого дослідження, 

тим більше, що такий підхід підсилюється й твердженням В. Краєвського та 

В. Полонського, які вважають, що модель – «це результат абстрактного 

узагальнення практичного досвіду, а не прямий результат експерименту» [121, 

с. 268].  

З позиції того, що модель є «результатом абстрактного узагальнення 

практичного досвіду, співвіднесенням теоретичних уявлень про об’єкт й 

емпіричних знань про нього» розглядає її й Ю. Шапран [289, с. 39]. Саме таке 

визначення моделі найбільшою мірою відповідає нашому розумінню. При 

цьому керуватимемося тим, що основна вимога до моделі – це її «адекватність, 

тобто відповідність реальній дійсності, суттєвим властивостям об’єкта» [65, 

с. 516]. Останнім виступатиме освітньо-розвивальне середовище для 

обдарованих дітей у спеціалізованих закладах загальної середньої освіти, 
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модель якого услід за С. Гончаренком, розглядатимемо як «штучно створену 

систему елементів, які з певною точністю відображають певні властивості, 

сторони, зв’язки об’єктів, що вивчаються» [46, с. 120]. Візьмемо до уваги те, що 

суперечки щодо можливості моделювання складних явищ соціальної сфери 

пов’язані з фундаментальною проблемою повноти кожної моделі, що 

конструюється.  

Сучасні педагоги розглядають модель більш широко як штучно 

створений об’єкт у вигляді схеми, фізичних конструкцій, знакових форм або 

формул, який є подібним до досліджуваного об’єкта (або явища), відображає і 

відтворює в більш простому й грубому вигляді структуру, властивості, 

взаємозв’язки та відносини між елементами цього об’єкта [59]. Погоджуючись 

із тим, що це може бути й певна схема, тут робиться наголос на існуванні 

об’єкта, суть та особливості якого можливо буде з’ясувати завдяки моделі. 

Підсумовуючи, зазначимо, що в цілому модель – це мисленнєвий чи 

знаковий образ певного об’єкта (оригіналу), якому властиві три ознаки 

[222, с. 69]: 

- він відображає оригінал, але не в усіх його якостях, а тільки в найбільш 

важливих з точки зору цілей і завдань дослідження; 

- йому властива якість заміщення оригіналу; 

- знання, отримані в процесі дослідження моделі, можна перенести на 

оригінал. 

Отже, модель значно простіша за оригінал, за рахунок чого 

забезпечуються необхідні та достатні умови для її вивчення. Тож проблема 

повноти відтворення моделі існує, й дослідник зажди балансує на межі її 

«повноти та валідності» [60, с. 22].  

У ході моделювання такого складного явища як освітньо-розвивальне 

середовище для обдарованих дітей в спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти, ми неодноразово стикалися з цією проблемою, і спрощення 

моделі часто ставало причиною її неодноразових ітерацій.  
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Наголошуємо, що модель розглядається у двох значеннях: «у широкому, 

коли йдеться про певне спрощення дійсності, її ідеалізацію, та у вузькому – 

коли хочуть зобразити досліджуване явище за допомогою іншого, більш 

вивченого, яке легше зрозуміти» [289].  

У нашому дослідженні модель розглядаємо в широкому розумінні цього 

поняття, оскільки без певних спрощень складно змоделювати таке 

багатофакторне явище, як освітньо-розвивальне середовище. 

Водночас враховувалось й те, що педагогічні моделі є як жорсткими, так і 

м’якими залежно від мети педагогічної системи [11; 59 73; 124]. Спираючись на 

принцип невизначеності гуманітарних систем, а також необхідність 

забезпечення їх стійкості, необхідно, як зазначає В. Арнольд, відходити від 

використання жорстких систем шляхом введення зворотного зв’язку з тим, щоб 

мати залежність прийняття рішень не від попередніх планів, а від реального 

стану справ [11, с. 12]. Схиляючись до типу м’яких моделей, передбачаємо в 

моделі науково-методичної системи існування зворотних зв’язків. Це дасть 

можливість оперативно вносити зміни в мету реалізації науково-методичної 

системи дослідження залежно від отриманих результатів щодо її впровадження. 

Отже, було ухвалено рішення про розроблення моделі науково-

методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей як 

абстрактного штучно створеного знакового образу об’єкта, який відтворює 

взаємозв’язки між його підсистемами та має зворотні зв’язки для коригування 

мети. 

Для розроблення моделі об’єкта, який є тотожним важливим якостям 

оригіналу, використовується метод моделювання. Моделювання з позиції 

філософів розглядається як достатньо гнучкий та варіативний метод 

[260, c. 1203]. Одним з напрямів подальших досліджень розглядаємо 

пропозицію філософів Р. Рахматулліна та Г. Якупової, які вважають, що цей 

метод робить незамінним комп’ютерна модель, що максимально наближена до 

реального об’єкта [203, с. 1050]. Вважаємо, що саме цей підхід у майбутньому 
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переведе моделювання педагогічних процесів на новий рівень, що дозволить 

більш точно проводити їх аналіз. 

У соціології моделювання розглядається як «науковий метод пізнання 

явищ та процесів за допомогою відтворення їх характеристик на інших 

об’єктах – спеціально створених із цією метою моделях» [230, с. 337]. При 

цьому соціологи наголошують, що успішність моделювання значною мірою 

залежить від наявності «теорії, що описує явище, яке підлягає моделюванню, а 

також від міри формалізації положень цієї теорії» [230, с. 338]. Так само й 

педагоги відмічають, що переваги моделювання полягають в тому, що ця 

«універсальна форма пізнання застосовується в дослідженні та перетворенні 

явищ у будь-якій сфері діяльності» [227, с. 434]. Л. Рибалко слушно зауважує, 

що моделювання – це «процес уяви і імітування зображення (знакове чи 

концептуальне) зв’язків між складниками педагогічної системи» [206, с. 57]. 

В. Ясвін конкретизує суть моделювання, чим наближає його до умов нашого 

дослідження в такий спосіб: «Сенс моделювання полягає в можливості 

отримати інформацію про явища, що відбуваються в оригіналі, шляхом 

перенесення на нього певних знань, отриманих при вивченні відповідної моделі 

[313, с. 34].  

Важливою умовою при моделюванні є визначення вимог до цього 

процесу, оскільки саме вони визначають ступінь деталізації архітектури моделі. 

Модель проведеного дослідження відповідає таким вимогам, як інгерентність 

(узгодженість із середовищем), простота та адекватність [168, с. 4]. 

Підсумувати проведений аналіз доцільно твердженням, що «моделювання 

стає оригінальним методом дослідження специфічно організованих об’єктів, а 

модель – засобом пізнання, який ґрунтується на аналогії» [289, с. 40]. Але ще 

раз наголосимо на тому, що «жодна модель, навіть дуже складна, не може дати 

повного уявлення про об’єкт вивчення й точно передбачити його розвиток або 

описати його траєкторію руху в якомусь власному просторі» [46, с. 120]. 

Наголошуємо, що поняття «модель» та «моделювання» є сьогодні одними 

з найбільш інформаційно затребуваних, що підтверджується результатами 
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дослідження І. Кульчицького, запит якого в пошуковій системі Google цих слів 

«надав відповідно: українською 639 тис. та 821 тис. посилань; німецькою – 223 

млн. та 190 млн. посилань; англійською – 3830 млн., 126 млн. (modelling) та 216 

млн. (modelling) посилань» [126, с. 274]. І це зрозуміло, оскільки саме завдяки 

моделюванню та його логічному результату – моделі – у науковців різних 

галузей є можливість займатися процесами прогнозування поведінки системи 

як у штатних, так і в позаштатних ситуаціях. Тож подальша робота, яка 

ґрунтувалась на переконанні щодо правильного вибору напряму дослідження, 

була спрямована на безпосереднє створення моделі дослідження. 

З’ясовано [144; 173; 177; 238], що традиційно виділяють три види 

моделей за формою їх представлення: фізичні (ті, що за своєю природою 

подібні до оригіналу); предметно-математичні (їх фізична природа 

відрізняється від прототипу, але можливий математичний опис поведінки 

оригіналу) та логіко-семіотичні (конструюються зі спеціальних знаків, 

символів, схем тощо). 

Модель дослідження базувалась на логіко-семіотичному варіанті, 

оскільки вона належить до числа абстрактних, тобто таких, що «є ідеальними 

конструкціями, побудованими засобами мислення та свідомості [168, с. 3]. 

Інша класифікація передбачає виділення таких видів моделей [21]: 

- прогностична – для оптимального розподілу ресурсів та конкретизації 

цілей;  

- концептуальна, яка заснована на інформаційній базі даних та програмі 

дій; 

- інструментальна, за допомогою якої можна підготувати засоби 

реалізації; 

- модель моніторингу для створення механізмів зворотного зв’язку й 

способів корекції можливих відхилень від результатів, що плануються; 

- рефлексивна модель, яка створюється для розроблення рішень в умовах 

виникнення непередбачуваних ситуацій. 
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Сьогодні все частіше вчені звертаються до концептуальних моделей, які 

мають значно ширші можливості для відтворення реального об’єкта [154; 251]. 

Слушним уважаємо сконцентруватися на цьому виді моделей. Наведемо 

аргументи з приводу такого вибору.  

Як зазначає І. Лебедєва, модель цього виду має гіпотетичний характер і 

містить конструктивні припущення для перетворення практики та 

прогнозування оптимальних шляхів розвитку соціально-педагогічної системи й 

реалізується шляхом відображення в ній актуальних для дослідження змістових 

аспектів у вигляді певної структурної схеми, що впорядковує основні елементи 

й зв’язки між ними [131, с. 30–31].  

Концептуальна модель становить інтерес ще й тому, що вона являє собою 

«опис властивостей предметної галузі, сукупність яких дозволяє спростити 

розуміння властивих їй закономірностей, істотних для заданих цілей 

застосування [117, с. 82]. У тлумачному словнику зі штучного інтелекту 

знаходимо підтвердження того, що це модель предметної галузі, що 

складається з переліку взаємопов’язаних понять, які використовуються для 

опису цієї галузі разом із властивостями й характеристиками, класифікацією 

цих понять за типами, ситуаціями, ознаками в певній галузі й законами перебігу 

процесів у ній [254, с. 50]. 

При цьому концептуальна модель «як оперативний образ формується в 

результаті взаємодії структурних та статистичних компонентів, які входять до її 

складу. Структурні компоненти пов’язані з аналізом проблемної ситуації, 

статистичні – з використанням апріорної інформації» [35, с. 310]. На 

необхідності зосередити увагу саме на концептуальних моделях наголошує й 

Г. Дегтярьова в межах докторської дисертації [62, с. 195–216]. Тому в нашому 

дослідженні беремо за основу саме цей вид моделі. 

У ході створення моделі важливо не лише визначити її підсистеми 

(елементи, складові, блоки), а й встановити зв’язки між ними. Для завершення 

цієї роботи необхідно з’ясувати суть поняття зв’язків за цих умов. Вважається, 

що зв’язок характеризує вплив одного елемента на інший [25, с. 7], вид 
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«відношень між елементами системи, який проявляється як певний обмін 

(взаємодія)» [10, с. 37]. У дослідженні відтворюватиметься лінійна система з 

прямими та зворотними зв’язками, якими буде охоплено підсистеми. До того ж 

модель матиме м’які зв’язки [250]. 

Спираючись на ці класифікаційні ознаки моделювання як такого, що 

застосовується як для дослідження структури об’єкта (структурне 

моделювання), так і для дослідження процесів, які відбуваються в ньому 

(функціональне моделювання), враховуючи, що виділяється предметне й 

знакове моделювання» [313, с. 35], будуватимемо модель у нашому 

дослідженні на засадах структурного моделювання на знаковій основі.  

Ураховуючи попередні результати дослідження, відзначимо, що модель 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

включає: 

- мету створення освітньо-розвивального середовища, яка має бінарну 

структуру; 

- методологічну підсистему, до складу якої увійшли наукові підходи 

(системний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, особистісно-

зорієнтований, компетентнісний, акмеологічний, кластерний), принципи 

(науковості, дитиноцентризму, гуманного й дбайливого ставлення до учня, 

диференціації та індивідуалізації, варіативності, транспарентності, 

партнерства), функції (розвивальна, управлінсько-організаційна, методично-

технологічна, інтегрувальна, регулювальна); зовнішні (спільна діяльність з 

органами державної влади та місцевого самоврядування; взаємодія з 

громадськими організаціями, закладами вищої освіти, позашкільними 

закладами освіти, науковими установами; взаємозв’язки з медичними 

установами; робота з просвітницько-пропагандистськими закладами; взаємодія 

з правоохоронними органами) та внутрішні (забезпечення заходів з 

інтелектуально-пізнавального розвитку учня; створення умов для його творчого 
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та інтелектуального самовираження; забезпечення бази для вираження учнем 

своєї самоцінності; організація духовно-творчої комунікації; дієві 

інформаційно-організаційні заходи) чинники впливу на середовище); 

- змістово-діяльнісну підсистему, яка включає технологію створення 

освітньо-розвивального середовища дослідження у пропонуємих умовах 

(реалізується через підготовчий, діяльнісно-формувальний та рефлексивно-

коригувальний етапи) та організаційно-педагогічні умови його функціонування 

(здійснення особистісно спрямованого педагогічного супроводу обдарованого 

учня; стимулювання вчителів до підвищення професійно-педагогічної 

готовності зі співпраці з обдарованими учнями; активна взаємодія закладу 

освіти з різними освітніми та соціальними інституціями); 

- моніторингово-коригувальну підсистему, яка реалізується через 

систему заходів, що забезпечують моніторинг освітньо-розвивального 

середовища та сформованості компетентностей його учасників; 

- очікуваний результат. 

Модель науково-методичної системи створення освітньо-розвивального 

середовища спеціалізованого закладу загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей наведено на рис. 3.6. 



 

 

Мета: створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованому закладі загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

Наукові підходи Принципи Чинники впливу 

системний; синергетичний; 
особистісно-діяльнісний;  

компетентнісний; 

акмеологічний; кластерний 

науковості; дитиноцентризму;  
гуманного й дбайливого ставлення 

до обдарованого учня; диференціації та 

індивідуалізації; варіативності; 
транспарентності; партнерства 

Зовнішні: спільна діяльність з органами державної 
влади та місцевого самоврядування; взаємодія 

з громадськими організаціями, закладами вищої 

освіти, позашкільними закладами освіти, 
науковими установами; взаємозв’язки 

з медичними установами; робота з просвітницько-

пропагандистськими закладами; взаємодія 
з правоохоронними органами 

Внутрішні: забезпечення заходів з інтелектуально-
пізнавального розвитку обдарованого учня; створення 

умов для його творчого та інтелектуального 

самовираження; забезпечення бази для вираження ним 
своєї самоцінності; організація духовно-творчої 

комунікації; дієві інформаційно-організаційні заходи; 

функціональна та просторова організація освітньо-
розвивального середовища 

 
Функції 

розвивальна, управлінсько-організаційна, методично-
технологічна, інтегрувальна, регулювальна 

 

ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЇ 

I. Підготовчий етап 

МЕТА: проведення цільових заходів із забезпечення бази з формування в обдарованих учнів ключових компетентностей  

Завдання 

1. Створити комфортне просторово-предметне оточення учнів. 2. Розробити управлінське та методичне підґрунтя для формування в учнів ключових компетентностей. 3. Визначити 
спеціалізацію освіти обдарованих учнів на основі вхідної діагностики. 4. Забезпечити професійно-педагогічну готовність учителів до формування в учнів ключових компетентностей. 

II. Діяльнісно-формувальний етап 
МЕТА: забезпечення комплексного підходу до системної організації сфер освітньо-розвивального середовища для формування ключових компетентностей обдарованих учнів 

Завдання 

1. Реалізувати освітні сфери 

формування ключових 
компетентностей обдарованих 

учнів 

Когнітивна сфера Математична, інформаційно-цифрова та основні компетентності у природничих науках і технологіях 

Соціальна сфера Спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами; соціальна та громадянська 

компетентності 

Особистісна сфера Обізнаність та самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і здорове життя 

Творча сфера Ініціативність і підприємливість; уміння вчитися впродовж життя 

2. Сформувати та реалізувати для обдарованих учнів відповідно до їхніх здібностей індивідуальні освітні траєкторії на основі дуальної освіти в межах кластера.  

III. Рефлексивно-коригувальний етап 
МЕТА: коригування навчально-методичного інструментарію формування ключових компетентностей обдарованих учнів на основі рефлексивної діяльності учасників середовища 

Інструментальна основа технології 

Форми уроки-семінари, конференції, форуми, брифінги, квести, дебати, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки, гурткова робота, конкурси, 

олімпіади, турніри тощо 

Методи кооперативного навчання (робота в парах, робота в групах, коло ідей); колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм); технології ситуативного моделювання 

(імітаційна гра, рольова гра); тренінг; кейс-метод; метод проєктів; метод синектики; метод фокальних об’єктів тощо 

Засоби друковані (підручники, робочі зошити); екранно-звукові (навчальні відеофільми, електронні презентації, аудіозаписи); програмні засоби навчання (Microsoft Power Point, 

Microsoft Excel); контрольно-діагностичні системи; інформаційно-пошукові довідкові системи; інтернет-бібліотеки; віртуальні лабораторії тощо 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ: здійснення особистісно спрямованого педагогічного супроводу обдарованого учня; стимулювання вчителів до підвищення професійно-
педагогічної готовності зі співпраці з обдарованими учнями; активна взаємодія закладу освіти з різними освітніми та соціальними інституціями 

 

МЕТА: забезпечення моніторингу середовища та компетентностей учнів та вчителів 

1. Моніторинг стану середовища 2. Моніторинг сформованості ключових компетентностей учнів 3. Моніторинг сформованості компетентностей  

Методика експертизи освітнього середовища Комплекс відповідних методик, тестів Факторно-критеріальні моделі  
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Рис. 3.6 Модель науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної  

середньої освіти для обдарованих дітей 

Очікуваний результат: результативне освітньо-розвивальне середовище в спеціалізованому закладі загальної середньої освіти для обдарованих дітей 
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Розроблена модель є оптимізованою, оскільки вона відповідає вимогам 

оптимальної альтернативи, ознаками якої є надійність, багатоцільова 

призначеність, адаптивність, стійкість при зміні зовнішніх та внутрішніх умов 

[168, с. 7].  

Подальше досдідження спрямовувалось у напрямі проведення 

педагогічного експерименту щодо перевірки науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованого закладу 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У розділі проведено моделювання науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей.  

На основі аналізу першоджерел розроблено алгоритм створення науково-

методичної системи дослідження через сукупність таких кроків, як: визначення 

мети науково-методичної системи дослідження (крок 1), установлення її 

підсистем (крок 2), визначення функцій науково-методичної системи (крок 3) та 

її відношень із середовищем (крок 4), побудова моделі системи дослідження 

через застосування символічної основи (крок 5) та експериментальна перевірка 

створеної науково-методичної системи (крок 6). 

Розроблено наукові підходи до формування ключових компетентностей 

обдарованих учнів через моделювання сфер освітньо-розвивального 

середовища: математична компетентність; інформаційно-цифрова 

компетентність; основні компетентності у природничих науках і технологіях 

(когнітивна сфера); спілкування державною (і рідною у разі відмінності) 

мовами; спілкування іноземними мовами; соціальна і громадянська 

компетентності (соціальна сфера); обізнаність та самовираження у сфері 

культури; екологічна грамотність і здорове життя (особистісна сфера); 
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ініціативність і підприємливість; уміння вчитися впродовж життя (творча 

сфера), які забезпечені відповідними формами, методами та засобами навчання. 

Беручи за основу системний підхід, враховуючи особливості формування 

ключових компетентностей обдарованих учнів, результати дослідницької 

роботи науковців із проблеми створення середовищних умов для реалізації 

обдарованості, визначено підсистеми розробленої науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей, а саме: методологічну, 

змістово-діяльнісну та моніторингово-коригувальну. 

Встановлено, що методологічна підсистема забезпечує наукові підвалини 

створення науково-методичної системи дослідження та включає мету, наукові 

підходи (системний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, особистісно-

зорієнтований, компетентнісний, акмеологічний, кластерний); принципи 

(науковості, дитиноцентризму, гуманного й дбайливого ставлення до учня, 

диференціації та індивідуалізації, варіативності, транспарентності, 

партнерства), функції (розвивальна, управлінсько-організаційна, методично-

технологічна, інтегрувальна, регулювальна), а також зовнішні та внутрішні 

чинники впливу на неї. 

Змістово-діяльнісна підсистема реалізується через технологію створення 

відповідного меті освітньо-розвивального середовища та організаційно-

педагогічні умови. При цьому розроблена технологія втілюється через 

послідовне проходження підготовчого, діяльнісно-формувального та 

рефлексивно-коригувального етапів.  

З’ясовано, що мета підготовчого етапу полягає в проведенні попередніх 

просторово-предметних, управлінських діагностичних заходів для забезпечення 

бази формування компетентностей обдарованих учнів та педагогів.  

Мета діяльнісно-формувального етапу передбачає забезпечення 

комплексного підходу до системної організації сфер освітньо-розвивального 

середовища для формування ключових компетентностей обдарованих учнів. 
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Метою рефлексивно-коригувального етапу є коригування навчально-

методичного інструментарію формування ключових компетентностей 

обдарованих учнів на основі рефлексивної діяльності учасників середовища. В 

якості останніх виступають педагоги спеціалізованого закладу загальної 

середньої освіти та обдаровані учні. 

Доведено, що для цього слід чітко дотримуватись виконання таких 

організаційно-педагогічних умов: здійснення особистісно спрямованого 

педагогічного супроводу обдарованого учня; стимулювання вчителів до 

підвищення професійно-педагогічної готовності зі співпраці з обдарованими 

учнями; активна взаємодія закладу освіти з різними освітніми та соціальними 

інституціями. Визначено форми, методи й засоби реалізації технології 

дослідження. 

Моніторингово-коригувальна підсистема включає систему заходів, що 

забезпечують моніторинг як освітньо-розвивального середовища (на основі 

методики експертизи освітнього середовища), так і його учасників. В останніх 

досліджувався рівень сформованості компетентностей.  

Методика експертизи освітнього середовища передбачає дослідження 

таких параметрів, як «мобільність», «широта», «узагальненість», 

«когерентність», «емоційність», «інтенсивність», «домінантність», 

«усвідомленість», «когерентність» середовища.  

Сформованість ключових компетентностей обдарованих учнів оцінюється 

за такими критеріями: мотиваційно-аксіологічний, когнітивно-діяльнісний та 

рефлексивно-особистісний. Визначались рівні їх сформованості: високий, 

середній, низький. 

Показниками мотиваційно-аксіологічного критерію визначено 

розвиненість мотиваційної сфери обдарованих учнів та характер їхніх життєвих 

і навчальних цінностей. При цьому розвиненість мотиваційної сфери 

з’ясовували за такими параметрами: характер спрямованості особистості; 

мотиви навчання, їхня спрямованість і типи; пізнавальні інтереси та схильності.  
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Когнітивно-діяльнісний критерій сформованості у них ключових 

компетентностей проявляється в динаміці рівнів оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками, що відповідають змісту певної ключової 

компетентності; рівнях навчальних досягнень школярів, а також у таких 

важливих якостях, як пізнавальна активність, пізнавальна самостійність, 

пізнавальна ініціативність. 

Рефлексивно-особистісний критерій сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів визначається за показниками: 

сформованість особистісних якостей обдарованих учнів (морально-вольових, 

комунікативних, лідерських тощо); адекватність самооцінки учнями 

сформованості власних ключових компетентностей.  

Конкретизовано застосування кваліметричного підходу як основи 

моніторингу сформованості компетентностей педагогів (креативної, методичної 

та дослідницької) через цільове розроблення відповідних факторно-

критеріальних моделей, які включають такі фактори, як мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісний, рефлексивний та особистісний. Результати, отримані 

кожним педагогом, узагальнюються та обчислюється їхнє середньовиважене 

значення. На цій основі створюється узагальнена факторно-критеріальна 

модель сформованості в учителів закладу освіти відповідно креативної, 

методичної або дослідницької компетентності. Результати узагальненої моделі 

є орієнтиром для учителя як основи з’ясування змін у сформованості у нього 

тієї чи іншої компетентностей. Для цього він порівнює власні поточні 

результати її вимірювання з отриманими в цій моделі.  

Наголошено, що такий комплексний підхід щодо дослідження 

сформованості компетентностей обдарованих учнів та вчителів є найкращим 

свідченням результатів сформованості освітньо-розвивального середовища в 

закладі освіти. 

Науково-методичну систему створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей визначено як організаційно-педагогічний конструкт, що 
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ґрунтується на принципах науковості, дитиноцентризму, гуманного й 

дбайливого ставлення до учня, диференціації та індивідуалізації, варіативності, 

транспарентності, партнерства; спирається на системний, синергетичний, 

особистісно-діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний, кластерний підходи; 

практично реалізується через когерентну взаємодію методологічної, змістово-

діяльнісної та моніторингово-коригувальної підсистем, синергія яких 

забезпечує формування ключових компетентностей обдарованих учнів із 

урахуванням їхніх природних здібностей. Розроблено її модель. 

Матеріали розділу знайшли відбиття в авторських роботах: [89–112]. 

 

Список використаних джерел до розділу 3 

 

1. Абасов З. А. Креативный учитель – креативный ученик. Инновации в 

образовании. 2017. № 6. С. 88–96. 

2. Адольф В. А. Профессиональная компетентность современного 

учителя : монография / Краснояр. гос. ун-т им. В. П. Астафьева. Красноярск, 

1998. 310 с. 

3. Азаров Ю. П. Тайны педагогического майстерства : учеб. пособие. 

М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та ; Воронеж : МОДЭК, 2004. 432 с. 

4. Аксарина И. Ю. Педагогические условия адаптации выпускников 

школ на этапе перехода от общего к высшему профессиональному образованию 

: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01. М., 2006. 19 с. 

5. Андреев В. И. Педагогика. Учебный курс для творческого 

саморазвития / ред. В. И. Андреев. Казань : Центр инновационных технологий, 

2000. 600 с. 

6. Андреев В. И. Проблемы педагогического мониторинга качества 

образования. Известия Российской академии наук. 2001. № 1. С. 35–42. 

7. Андреева К. В., Быкасова Л. В. Средоориентированное обучение в 

современном вузе. Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. 



377 

 

URL: https://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=11421 (дата обращения: 

02.04.2017, 14.04.2019). 

8. Андрущенко В. Формувати «нового вчителя» Освіта. 2012. № 37/38 

(29 серп.–5 верес.). С. 8–9. 

9. Антоненко Л., Халабузар О. Формування іншомовної комунікативної 

компетенції  учнів в  умовах профільної освіти. Рідна школа. 2014.  № 6.   

С. 71–75. 

10. Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ 

в управлении / под ред. А. А. Емельянова. М. : Финансы и статистика, 2003. 

368 с. 

11. Арнольд В. И. «Жесткие» и «мягкие» математические модели. М. : 

МЦНПО, 2000. 32 с. 

12. Артемова Л. К. Образовательно-профессиональный маршрут 

старшеклассников: проблемы, пути реализации. Профильная школа. 2008. № 6. 

С. 47–54.  

13. Ачкан В. В. Формування математичних компетентностей 

старшокласників у процесі вивчення рівнянь та нерівностей : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Київ, 2009. 22 с. 

14. Бабанский Ю. К. Интенсификация процесса обучения. М. : Знание, 

1987. 80 с. 

15. Байбородова Л. В. Воспитательная работа в детском загородном 

лагере : учеб.-метод. пособие. Ярославль : Академия развития, 2003. 256 с. 

16. Белоусова А. К. Развивающая образовательная среда для одарённых 

детей : учеб.-метод. пособие. Ростов-н/Д., 2009. 70 с.  

17. Бережнова Е. В. Профессиональная компетентность как критерий 

качества подготовки будущих учителей. Инновационная модель подготовки 

учителя в системе непрерывного психолого-педагогического образования : 

всероссийская науч.-практ. конф., посвященная году учителя в РФ. Казань : 

Магариф–Вакыт, 2011. Ч. 1. С. 54–57. 

https://www.scienceeducation/


378 

 

18. Беспалова Г. М. Тьюторское сопровождение: организационные формы 

и образовательные эффекты. Директор школы. 2007. № 7. С. 51–58. 

19. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М. : 

Педагогика, 1989. 210 с. 

20. Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. М. : 

Совершенство, 1997. 298 с.  

21. Богатырев А. И., Устинова И. М. Теоретические основы 

педагогического моделирования: сущность и эффективность. URL : 

http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/2_bogatyrev (дата обращения: 

10.04.2016). 

22. Божик Л. Виховання обдарованої дитини в сім`ї. Обдарована дитина. 

2012. № 1. С. 58–59.  

23. Бондаренко Т. Формування спеціальної методологічної компетенції як 

найвищого показника професійної готовності вчителя біології. Проблеми 

підготовки сучасного вчителя. 2011. № 3. С. 136–141. 

24. Брякова И. Е. Методическая система формирования креативной 

компетентности студентов-филологов педагогического вуза : 

автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. СПб., 2010. 51 с.  

25. Бурименко Ю. И. Основы теории систем и системного анализа : 

[учеб. пособие]. Одесса : Optimum, 2005. 135 с. 

26. Бурчак Л. В. Формування дослідницької компетентності майбутнього 

вчителя хімії в системі вищої освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04. Полтава, 2011. 20 с. 

27. Буряк-Габрись І. Креативний педагог – талановитий учень. Тренінг 

для викладачів. Профтехосвіта. 2018. № 5. С. 27–29. 

28. Василенко Н. В. Науково-методична робота в школі. Харків : Основа, 

2013. 176 с. 

29. Ващенко Г. Г. Загальні методи навчання : підручник для педагогів. 

Київ : Укр. вид-во, 1997. 496 с. 

http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/2_bogatyrev


379 

 

30. Веретенко І. М. Формування компетентностей здобувачів загальної 

середньої освіти (соціально-педагогічний аспект). Молодий вчений. 2018. № 7. 

С. 411–414. 

31. Вернидуб Р. Науково-дослідницька діяльність у структурі 

забезпечення професійної підготовки вчителя. Вища освіта України. 2012. № 1. 

С. 49–55.  

32. Вихрущ В. О. Освітнє середовище у координатах розвитку 

обдарованого школяра: психолого-педагогічний аспект. Інноваційна педагогіка. 

2019. №14. С. 18–25. 

33. Вишнякова А. В. Образовательная среда как условие формирования 

информационно-коммуникативной компетентности учащихся : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2002. 20 с. 

34. Вірна Ж. П. Професійний простір особистості: від ознак 

дисциплінарності до реальності суб’єктивного моделювання. Проблеми 

сучасної психології : зб. наук. праць / КПНУ ім. Івана Огієнка, Ін-т психології 

ім. Г. С. Костюка НАПН України. Київ, 2014. Вип. 23. С. 100–111.  

35. Вознюк О. В. Нова парадигма моделювання та розвитку історико-

педагогічного процесу : монографія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2014. 550 с. 

36. Волкова Н. В. Використання кластерного підходу в управлінні 

освітою. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 1. С. 8–15.  

37. Вольфовська Т. Комунікативна компетентність молоді як одна з 

передумов досягнення життєвої мети. Шлях освіти. 2001. № 3. С. 13–16. 

38. Вязовова О. В. Информатизация образовательного пространства: на 

примере учителя информатики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Тамбов, 2005. 

240 c. 

39. Галиева Г. М. Формирование экологической компетентности 

учащихся в процессе изучения естественнонаучных дисциплин на основе 

информационных технологий : автореф. дис. … канд. пед. наук. Йошкар-Ола, 

2011. 20 с. 



380 

 

40. Галкина О. В. Роль и место понятия «организационно-педагогические 

условия» в терминологическом аппарате педагогической науки : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Самара, 2009. 19 с.  

41. Гаркович О. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії старших 

школярів в умовах профільного навчання. URL : http://bit.ly/2LHHo8X. 

42. Гиенко Л. Н. Формирование социальной компетентности подростков 

общеобразовательного учреждения : автореф. дис. … канд. пед. наук. Барнаул, 

2009. 23 с. 

43. Гладик В. А. Развитие гражданской компетентности обучающихся 

старших классов в условиях государственно-общественного управления 

школой : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2010. 25 c. 

44. Голубь Л. А. Через исследовательскую деятельность – к качеству 

образовательного результата. Традиции и инновации в образовании. Ижевск : 

Изд-во ИПК и ПРО УР, 2006. С. 9–13. 

45. Гонтаровська Н. Б. Теоретичні і методичні засади створення 

освітнього середовища як фактору розвитку особистості школяра : дис. ... д-ра 

пед. наук : 13.00.07. Київ, 2012. 474 с. 

46. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради 

молодим науковцям. Київ ; Вінниця, 2008. 278 с. 

47. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний 

словник. – 2-ге вид., доповн. й виправл. Волинь : Волинські Обереги, 2011. 

519 с. 

48. Гончаров В. І. Діалектика традиційного та інноваційного у підготовці 

сучасного вчителя. Вища освіта України. 2012. №  4. С. 44–51. 

49. Гончаров В. І. Опанування освітніх технологій – невід’ємний 

складник підготовки нового вчителя. Вища освіта України. 2012. № 3. С. 59–65. 

50. Гормин А. Модели индивидуальных траекторий обучения. Директор 

школы. 2007. № 1. С. 69–74. 

51. Григораш В. В. Оцінка рівня професійної компетентності педагога. 

Педагогічний альманах. 2012. Вип. 16. С. 116–121. 



381 

 

52. Григорьева М. В. Психологическая структура и динамика 

взаимодействий образовательной среды и ученика в процессе его школьной 

адаптации : дис. ... д-ра психол. наук. Саратов, 2010. 520 с. 

53. Гриньова В. М., Карпова Л. Г. Проектування розвивального 

освітнього середовища для обдарованих учнів. Харків : 

ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2011. 112 с. 

54. Гриньова М. В. Педагогічні технології: теорія та практика : 

навч. метод. посіб. Полтава, 2006. 230 с. 

55. Гунта Г. В. Педагогічна кваліметрія : навч.-метод. матеріали зі 

спецкурсу. Ужгород : Ужгород. нац. ун-т, 2002. 32 с. 

56. Гуревич Р., Кадемія М. Професійна компетентність майбутнього 

педагога: як її формувати?. Витоки педагогічної майстерності. 2010. Вип. 10. 

С. 66–70. 

57. Гущина Т. Н. Социально-педагогическое сопровождение социально 

одаренного старшеклассника. Инновации в образовании. 2012. № 1. С. 27–35. 

58. Гущина Т. Н. Формирование методической компетентности 

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в 

процессе повышения квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. 

Ярославль, 2001. 20 с. 

59. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование : монография. 

Новосибирск : Изд-во НИПКиПРО, 2005. 230 с. 

60. Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, 

эффективность и... неопределенность. Педагогика. 2003. № 4. С. 22–27. 

61. Декина Н. П. Карта выбора индивидуального маршрута обучения. 

Завуч. 2004. № 6. С. 46–47.  

62.  Дегтярьова Г. А. Теоретичні і методичні основи розвитку 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін 

у системі післядипломної освіти : дис. … д-ра пед. наук, Харків, 2017. 755 с. 

63. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. 

Київ : Академвидав, 2004. 352 с. 



382 

 

64. Дрозд П. Г. Роль керівника в системі управління закладами шкільної 

освіти. Вісник НТУУ «КПІ». Сер. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2013. 

Вип. 1. С. 118–126. 

65. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. 

В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. 

66. Ермаков Д. С. Педагогическая концепция формирования 

экологической компетентности учащихся : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 

2009. 20 с. 

67. Ермолаева-Томина Л. Б. Психология художественного творчества : 

учеб. пособие для вузов. М. : Академический Проект, 2003. 304 с. 

68. Єжова О. О. Сутність організаційно-педагогічних умов 

педагогічного процесу. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 3. С. 39–43. 

69. Єльникова Г. В. Використання кваліметричних моделей діяльності 

учасників освітнього процесу на рівні загальноосвітнього навчального закладу. 

Єдине інформаційне середовище навчального закладу в контексті 

стратегічного управління освітою в Україні : матеріали міжнародної наук.-

практ. конф. Київ : УМО АПН України, 2008. С. 56–60.  

70. Жук О. П., Дроздовська Л. О. Кластерний підхід у процесі 

оптимізації системи освіти України. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. 2013. Т. 18, 

Вип. 3/1. С. 151–154.  

71. Завалевський Ю. Підготовка педагогів до впровадження сучасних 

технологій навчання та виховання. Вища школа, 2013. № 2.  С. 7–21. 

72. Загвязинский В. И. Моделирование в структуре социально-

педагогического проектирования. Моделирование социально-педагогических 

систем : материалы региональной науч.-практ. конф. (16-17 сентября 2004 г., 

г. Пермь). Пермь,  2004. С. 6–11. 

73. Задоров Б. В. Системний аналіз об’єктів і процесів: технологічні 

основи : [навч. посіб.]. Київ : КНБА, 2003. 276 с. 

74. Земцова В. И. Теоретические основы методической подготовки 

учителя физики : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02. М., 1995. 292 с. 



383 

 

75. Зіненко І. М. Методика навчання алгебри та початків аналізу учнів 

гуманітарного ліцею на засадах компетентнісного підходу : автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Херсон, 2011. 23 с. 

76. Золотухіна С. Т., Масич В. В. Діалогове навчання як засіб професійно-

педагогічної підготовки майбутніх вчителів: історичний аспект : монографія. 

Харків : Щедра садиба плюс, 2014. 184 с. 

77. Зубков А. Л. Развитие методической компетентности учителей в 

условиях модернизации общего образования :  автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08. Екатеринбург, 2007. 22 с. 

78. Зязюн І. А. Естетичні регулятиви педагогічної майстерності. 

Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи 

розвитку : зб. наук. пр. / Житомир. Держ. ун-т ім І. Франка. Житомир, 2012. – 

С. 14-22. 

79. Ибрагимов Г. И. Дидактическая подготовка современного учителя: 

проектно-технологический подход. Педагогика. 2012. № 6. С. 61–69. 

80. Иванова Н. В. Психолого-педагогические исследования 

образовательной среды школы: направления и перспективы. Современные 

проблемы науки и образования. 2014. № 3. URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=13042 (дата обращения: 14.04.2019). 

81. Избицкая О. П. Тьюторское сопровождение как эффективная форма 

индивидуальной работы с одарёнными детьми. Иновационные технологии в 

науке и образовании. 2015 № 4. С. 154–157. 

82. Индивидуальная образовательная траектория : материалы 

дистанционного курса / cост. А. В. Хуторской. М. : Центр дистанционного 

образования «Эйдос», 2006. URL : http : 

//www.khutorskoy.ru/books/bibliography.htm. (дата звернення: 22.04.2007). 

83. Ипполитова Н. В., Колесников М. А., Соколова Е. А. Система 

профессиональной подготовки студентов педагогического вуза: личностный 

аспект : монография. Шадринск : Исеть, 2006. 236 с. 



384 

 

84. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 

2002. 540 с. 

85. Казачкова Т. Б. Диверсификация возможностей полисубъектного 

взаимодействия участников образовательного процесса. URL : 

http://pedagog.vlsu.ru/fileadmin/Dep_pedagogical/konf_lerner/Kazachkova_T.B.pd 

(дата звернення: 22.04.2018). 

86. Калініна Л. М. Управління новою українською школою. Порівняльна 

характеристика концептуальних змін. Директор школи. 2017. № 2. С. 12–21. 

URL : http://lib.iitta.gov.ua/706820/ . (дата звернення: 28.09.2017). 

87. Калініна Л. М. Факторно-критеріальна модель та технологія 

оцінювання ефективності діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 

Освіта і управління. 2010. Т. 13, № 1. С. 52–62. 

88. Карнаухова А. А. Формирование коммуникативной компетенции 

учащихся в информационной образовательной среде городской школы : 

автореф. дис. … канд. пед. наук. Якутск, 2010. 24 с. 

89. Карпова Л. Г. Взаємодія школи-інтернату для обдарованих дітей з 

вищими навчальними закладами: стратегія, досвід, перспективи. Гуманізація 

навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. Слов’янськ : Донбас. держ. пед. ун-т, 

2014. Вип. LXVIII, Ч. II. С. 206–214.  

90. Карпова Л. Г. Взаємозв’язок закладів вищої освіти та школи як умова 

формування творчої особистості учня. Підсумки розвитку наукової думки: 

2018: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Івано-Франківськ, 5 груд. 2018 р.). 

Вінниця : ГО «Європейська наукова платформа», 2018. Т. 10. С. 24–26. 

91. Карпова Л. Дослідницька компетентність вчителя нової української 

школи. Молодь і ринок. 2019. № 1 (168). С. 85–89. 

92. Карпова Л. Г. Дослідницька компетентність учителя в умовах 

співпраці з обдарованою особистістю : навч.-метод. посіб. Харків : 

ТОВ Астрон +, 2019. 112 с. 

93. Карпова Л. Г. Індивідуальна траєкторія формування учня в умовах 

школи-інтернату для обдарованих дітей. Modernization of the Educational system: 

http://pedagog.vlsu.ru/fileadmin/Dep_pedagogical/konf_lerner/Kazachkova_T.B.pd


385 

 

world trends and national peculiarities : Conference Proceedings of the 2nd 

International scientific conference (Kaunas, February 22nd, 2019). Kaunas : 

Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2019. P. 23–26. 

94. Карпова Л. Г. Кваліметричний підхід як основа дослідження 

креативної компетентності педагога. Проблеми та шляхи реалізації 

компетентністного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнар. наук.-метод. 

конф. (Харків, 11–12 квіт. 2019 р.). Харків : Бровін О. В., 2019. С. 54–57. 

95. Карпова Л. Г. Кластер як основа взаємодії закладу вищої освіти та 

школи-інтернату для обдарованих дітей. Science of Europe. Prague, Czech 

Republic. 2019. Vol. 3, №. 36. P. 39–42.  

96. Карпова Л. Г. Ключові поняття розвитку та становлення особистості 

вчителя. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і 

пошуки : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 

Гуманіт. ун-т «Запоріз. ін-т держ. та муніцип. упр.», 2007. Вип. 41. С. 167–173.  

97. Карпова Л. Г. Компетентність педагога. Компетенція вчителя в 

полікультурному просторі : зб. наук. пр. Харків : СТИЛЬ-ІЗДАТ, 2007.             

С. 65–74.  

98. Карпова Л. Г. Компоненти освітньо-розвивального середовища 

школи-інтернату для обдарованих дітей. Prospects for the Development of the 

World : proceedings of XXXXIV International scientific conference (New York, 

February 16, 2019). New York : Morrisville, Lulu Press, 2019. Р. 34–36. 

99. Карпова Л. Г. Концептуальні основи роботи навчального закладу для 

обдарованих дітей. Моделювання інноваційних систем навчання й виховання 

обдарованих дітей: теорія і практика : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 

(Харків, 24 берез. 2015 р.). Харків : «Оперативна поліграфія», 2015. С. 12–17. 

100. Карпова Л. Г. Модель моніторингу роботи шкіл-інтернатів для 

обдарованих дітей. The Unity of Science. 2019. December 2018 – January 2019. 

P. 33–36. URL : http://eapps.info/ru/publications_ru/. 

101. Карпова Л. Г. Модернізація методів роботи з обдарованими дітьми 

як складова процесу реалізації Концепції Нової української школи. Проблеми 



386 

 

інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. Харків : Укр. інж.-пед. акад., 2018. 

Вип. 60. С. 81–88. 

102. Карпова Л. Г. Науково-методична система створення освітньо-

розвивального середовища школи-інтернату нового типу «Обдарованість». 

Адаптивне управління: теорія і практика. Серія: Педагогіка. 2018. 

Вип. 4 (7). URL : https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/118. 

103. Карпова Л. Г. Освітній простір школи-інтернату для обдарованих 

дітей з позиції формування компетентності педагога. East European Scientific 

Journal. Warsaw, Poland. 2019. Vol. 5, № 1 (41). P. 9–14. 

104. Карпова Л. Г. Реалізація моделі освітньо-розвивального середовища 

школи-інтернату нового типу «Обдарованість». Virtus. 2019. № 31. Р. 98–102. 

105. Карпова Л. Система співробітництва вищого навчального закладу і 

школи-інтернату. Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. 

Слов’янськ : Донбас. держ. пед. ун-т, 2014. Вип. LXX. Ч. 1. С. 136–145.  

106. Карпова Л. Г. Створення освітньо-розвивального середовища 

в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей : 

монографія. Харків : «Астрон+», 2019. 464 с. 

107. Карпова Л. Г. Структура дослідницької компетентності вчителя. 

Наукові записки кафедри педагогіки : зб. наук. пр. Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, Харків. гум.-пед. акад., 2019. Вип. 44. С. 107–117.  

108. Карпова Л. Г. Сутність спрямованості вчителя. Педагогіка і 

психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. 

Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, Гуманіт. ун-т «Запоріз. 

ін-т держ. та муніцип. упр.», 2007. Вип. 43. С. 123–129.  

109. Карпова Л. Г. Творчість як умова розвитку особистості педагога. 

Модернізація освіти: пошуки, проблеми, перспективи : матеріали ІІ Міжнар. 

наук.-практ. конф. (Масандра, 28–31 трав. 2007 р.). Київ : ІПТО, 2007. С. 35–36. 

110. Карпова Л. Теоретичні основи професіоналізму вчителя. Гуманізація 

навчально-виховного процесу : зб. наук. пр. Слов’янськ : Видав. центр СДПУ, 

2006. Вип. ХХХ. С. 21–29. 

https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/118


387 

 

111. Карпова Л. Г. Теоретичні уявлення про сучасного вчителя як людину 

культури. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і 

пошуки : зб. наук. пр. Запоріжжя : Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, 

Класич. приват. ун-т, 2008. Вип. 48. С. 138–144.  

112. Карпова Л. Г. Теорія мотивації у психолого-педагогічній літературі. 

Вісник Київського Славістичного університету. Серія: Педагогіка : 

зб. наук. пр. Київ : КСУ, 2005. Вип. 26. С. 105–111. 

113. Каташов А. І. Ліцей у ліцеї (Об’єднання гуманітарної та природничо-

математичної освіти в Луганському ліцеї іноземних мов). Директор школи, 

ліцею, гімназії. 2000. № 1. С. 55–62. 

114. Каташов А. І. Педагогічні основи розвитку інноваційного освітнього 

середовища сучасного ліцею : автореф. дис. … канд. пед. наук : Луганськ, 2001. 

20 с. 

115. Киреев Б. Н. E-Learning при подготовке педагогических кадров. 

Высшее образование в России. 2016. № 2. С. 148–154. 

116. Кириленко И. Н. Роль семьи в воспитании одаренных детей. 

Одаренный ребенок. 2011. № 6. С. 139–140.  

117. Кириллов Н. П. Концептуальные модели технических систем с 

управляемыми состояниями: обзор и анализ. Искусственный интеллект и 

принятие решений. 2011. № 4. С. 81–91. 

118. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. М. : 

Академия, 2004. 304 с. 

119. Ковалев Г. А. Психическое развитие ребенка и жизненная среда. 

Вопросы психологии. 1993. № 1. С. 13–23. 

120. Колос К. Р. Факторно-критеріальна модель оцінювання 

ефективності комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу 

післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні технології в освіті. 2015. 

№ 22. С. 80–92. 



388 

 

121. Краевский В. В., Полонский В. М. Методология для педагога: теория 

и практика. Волгоград : Перемена, 2001. 324 с. 

122. Краснов В. И., Каменский Р. Г. Групповое проектирование 

учителями своей инновационной деятельности. Педагогика. 2013. № 4.      

С. 74–80. 

123. Креативность как ключевая компетентность педагога : монография / 

под ред. М. М. Кашапова, Т. Г. Киселевой, Т. В. Огородовой. Ярославль : 

Индиго, 2013. 392 с. 

124. Кузьменко В. І., Бусигін Б. С. Вступ до системного аналізу : 

[навч. посіб.] / Нац. гірничний ун-т. Дніпропетровськ, 2003. 143 с. 

125. Кулемин Н. А. Квалиметрический мониторинг управления качеством 

образования: концепция, технология, модель : монография. М., Ижевск : 

Алфавит, 2000. 187 с. 

126. Кульчицький І. М. Концептуалізація понять «модель» та 

«моделювання» у наукових дослідженнях. Вісник Національного університету 

«Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2015. № 829. 

С. 273–284. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2015_829_21. (дата 

звернення: 12. 08.2016). 

127. Куц Л. Г., Степанов С. В. Формирование инновационно-активной 

среды образовательного учреждения как условие повышения качества 

образования. Инновации в образовании. 2014. № 2. С. 111–118.  

128. Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності 

майбутніх учителів літератури : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. Київ, 

2007. 51 с. 

129. Курилова С. Ю. Формирование коммуникативной компетентности 

старшеклассников в учебной проектной деятельности : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : Владикавказ, 2011. 20 с.  

130. Лактионова Е. Б. Психологическая експертиза образовательной 

среды : автореф. дис. …д-ра психол. наук. СПб., 2013. 49 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9629409:%D0%90:%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82.%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B6.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=VNULPICM_2015_829_21


389 

 

131. Лебедева И. П. Моделирование как метод исследования социально-

педагогических систем. Моделирование социально-педагогических систем : 

материалы региональной науч.-практ. конф. (16-17 сентября 2004 г., г. Пермь). 

Пермь, 2004. С. 29–36. 

132. Лебедева Н. Н. Индивидуально-личностные маршруты воспитания 

старшеклассников. Инновации в образовании. 2009. № 12. С. 15–25.  

133. Лебедева О. В., Гребенев И. В. Профессиональная подготовка 

учителя к реализации исследовательского обучения в школе. Педагогика. 2015. 

№ 4. С. 51–58. 

134. Лебідь О. В. Сутність та основні поняття стратегічного управління 

загальноосвітнім навчальним закладом. Вісник Черкаського університету. 

Серія Педагогічні науки. 2015. Вип. № 32. С. 56–61.  

135. Левит Е. И. Педагогическая система формирования эстетической 

культуры младших школьников в дополнительном музыкальном образовании : 

автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01. Нижний Новгород, 2013. 46 с. 

136. Левченко О. О. Фасилітативна діяльність педагога в контексті 

суб’єкт-суб’єктного підходу в педагогічній діяльності. Вісник Житомирського 

державного університету. Філософські науки. 2008. № 39. С. 23–26.  

137. Левченко Я. Е. Теоретико-методичні засади формування професійної 

спрямованості особистості майбутнього вчителя : дис. … д-ра пед. наук: 

13.00.04. Харків, 2012. 478 с. 

138. Літовка О. П. Тьюторство як професійно-педагогічна позиція 

майбутнього вчителя. Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх 

учителів в умовах ступеневої освіти : матеріали регіон. наук.-практ. конф. / 

ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка». Стаханов, 2013. С. 202–208.  

139. Лодатко Є. О. Структурне моделювання педагогічного 

експерименту. Педагогічний процес: теорія і практика. 2014. Вип. 2. С. 5–9. 

URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2014_2_3. (дата звернення: 18.07. 2017). 

140. Малихін О. В., Герасимова О. І. Формування рефлексивної 

компетентності студентів в освітньому процесі вищої школи /Компетентнісно 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672083
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=pptp_2014_2_3


390 

 

зорієнтована освіта : якісні виміри : монографія. – Київ : ун-т ім. Б. Грінченка, 

2015. – С. 128–150. 

141. Малышева Н. В. Организационно-педагогические условия проектной 

деятельности школьников на основе кластерного подхода : 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Тамбов, 2011. 188 с.  

142.  Мамчур Л. І. Перспективність і наступність у формуванні 

комунікативної компетентності учнів основної школи : автореф. дис. … д-ра 

пед. наук : 13.00.02. Херсон, 2012. 46 с. 

143. Марченко Е. В. Взаимодействие психолога с родителями одаренного 

ребенка. Одаренный ребенок. 2010. № 6. С. 115–121. 

144. Мастыкаш О. И. Основы теории систем и системного анализа (в 

приложении к проблемам менеджмента организации : [учебник]. Одесса : 

Феникс, 2009. 180 с. 

145. Мельник М. О. Теоретичні аспекти побудови розвивального 

освітнього середовища для обдарованих. Вісник Інституту розвитку дитини. 

Серія: філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т 

ім. М. П. Драгоманова, Ін-т розв. дитини. Київ : Вид-во НПУ 

ім. В. П. Драгоманова, 2014. Вип. 31. С. 134–138. 

146. Мельник С. А. Інтегрований урок як засіб формування 

загальнокультурної компетентності учнів основної школи : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09. Харків, 2010. 20 с.  

147. Мельник С. В. Моделювання діяльності інноваційного навчального 

закладу – Школи сприяння здоров’ю. Рідна школа. 2006. № 4. С. 25–29. 

148. Мельничук О., Ярощук Н. Вплив сім’ї на становлення особистості 

обдарованої дитини. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 2. С. 127–132. 

149. Мешев И. Х. Моделирование процесса формирования научно-

методической компетентности преподавателей вузов в процессе повышения 

квалификации. Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. T. 7,  

№ 6, Ч. 1. С. 367–369. 



391 

 

150. Миленкова Р. Вимірювання професійно-педагогічної компетенції 

викладача: кваліметричні підходи до експертизи. Світогляд – Філософія – 

Релігія : зб. наук. праць / ДВНЗ «Українська академія банківської справи 

НБУ», Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. Суми, 2014. Вип. 7. 

С. 169–177. 

151. Мілорадова Н. Е. Простір професійного розвитку як невід’ємна 

складова професіогенезу особистості. Право і безпека. 2015. № 4. С. 160–165. 

152. Молоков Д. С. Зарубежный опыт тьюторского сопровождения 

развития одаренного ребенка в условиях взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования. Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 1, Т. ІІ. С. 62–66. 

153. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські 

перспективи / за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ : К.І.С, 2004. 128 с. 

154. Наговицын Р. С. Концептуальная модель формирования физической 

культуры студентов в образовательном пространстве гуманитарного вуза на 

основе мобильного обучения. Гуманитарные научные исследования. 2014. № 8. 

URL: http://human.snauka.ru/2014/08/7481 (дата обращения: 07.02.2019). 

155. Нагрелли Е. А. Формирование методической компетентности 

учителей в системе повышения квалификации : автореф. 

дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08. Новокузнецк, 2009. 26 с. 

156. Назаренко В. С., Назаренко Л. М. Інформаційна відкритість закладу 

освіти як ознака транспарентності управління. Імідж сучасного педагога. 2018. 

№ 6. С. 43–47. DOI : https://doi.org/10.33272/2522-9729-20 (дата обращения: 

07.04.2019). 

157. Назарова О. Г. Формирование экономической компетентности у 

учащихся профессионального лицея в учебном процессе : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Брянск, 2008. 24 с. 

158. Нафиева А. Г. Креативная компетентность педагога: теоретический 

аспект. Молодежь и наука: реальность и будущее : материалы 3-й Междунар. 

https://doi.org/10.33272/2522-9729-2018-6%20(183)-43-47


392 

 

науч.-практ. конф. : в 6 т. / редкол.: В. А. Кузьмищев, О. А. Мазур, 

Т. Н. Рябченко, А. А. Шатохин. Невинномысск : НИЭУП, 2010. С. 315–319. 

159. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. 

URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. (дата звернення: 

28.03.2014). 

160. Непорожня Л. В. Методичні особливості формування природничо-

наукової компетентності старшокласників на уроках фізики. Збірник наукових 

праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

Серія педагогічна. 2016. С. 96–99. 

161. Нечаєва О. С. Принципи побудови освітнього середовища для 

інтелектуально обдарованих підлітків. Актуальні проблеми психології : 

зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Житомир : 

Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. Т. VI : Психологія обдарованості, Вип. 9. 

С. 337–345. 

162. Нигматуллина И. А. Формирование готовности к обучению в 

течение всей жизни у будущих социальных работников : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Казань, 2010. 24 с. 

163. Никитин О. Д. Развитие креативности как основа профессиональной 

підготовки студентов педагогических вузов : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук. М., 2009. 22 с. 

164. Нищета В. А. Метод проектів як засіб формування життєвої 

компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих 

предметів : автореф. дис. … канд. пед. наук : Кривий Ріг, 2009. 24 с.  

165. Нова українська школа концептуальні засади реформування 

середньої школи / упоряд. Л. Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова, І. Коберник, 

В. Ковтунець [та інші]. URL : https: 

// www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf 

(дата звернення: 12.12. 2018). 

166. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. 

Н. М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
http://https:%20/ www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
http://https:%20/ www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf


393 

 

167. Новий словник іншомовних слів / Л. І. Шевченко, О. І. Ніка, 

О. І. Хом’як, А. А.  Дем’янюк ; за ред. Л. І. Шевченко. Київ : АРІЙ, 2008. 

672 с. 

168. Новиков А. М., Новиков Д. А. Построение образовательных моделей. 

Как строится образовательная модель? Инновационные проекты и программы в 

образовании. 2010. № 1. С. 3–9. 

169. Норкіна О. В. Розвиток дослідницької компетентності вчителів 

математики засобами інформаційно-комунікативних технологій : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : Умань,  2017. 23 с. 

170. Овсюк Н. В. Формування основ економічної компетентності 

старшокласників у процесі навчання географії та економіки : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2011. 20 с. 

171. Овчарова Р. В. Практическая психология образования : 

учеб. пособие. М. : Академия, 2005. 448 с. 

172. Оржеховська В. М., Кириченко В. І., Ковганич Г. Г. Взаємодія 

навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології, моделі. Харків : Точка, 2007. 

192 с.  

173. Орловский П. Н. Системный поход и системный анализ в экономике 

и управлении. Одесса : АСКЕ, 2010. 200 с. 

174. Осадчий І. Г. Педагогічне моделювання: що важливо знати педагогу? 

Народна освіта. 2016. Вип. № 1(28). С. 60–68. 

175. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої 

особистості : монографія / Р. О. Семенова, О. Л. Музика, Д. К. Корольов 

[та ін.] ; за ред. Р. О. Семенової. Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. 228 с. 

176. Основи стандартизації інформаційно-комунікаційних 

компетентностей в системі освіти України : метод. рекомендації / [В. Ю. Биков, 

О. В. Білов, Ю. М. Богачков та ін.] ; за заг. ред. В. Ю. Бикова, О. М. Спіріна, 

О. В. Овчарук. Київ : Атіка, 2010. 88 с. 

177. Остапенко А. А. Моделирование многомерной педагогической 

реальности: теория и технологии. М. : Народное образование, 2005. 384 с. 



394 

 

178. П’ятницька Г. Т. Науково-освітні кластери: відмітні характеристики 

та передумови розвитку. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. 

С. 191–207. 

179. Павлик Н. П. Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в 

умовах загальноосвітньої школи. Шляхи і методи забезпечення подальшого 

творчого зростання обдарованої молоді : наук.-метод. збірник. Житомир : 

ЖОІППО. 2008. С. 95–101. 

180. Павлютенков Є. М. Мистецтво управління школою. Харків : Основа, 

2011. 320 с.  

181. Панов В. И., Хромова Т. В. Критические ситуации в жизни особо 

одаренных детей. Педагогика. 2015. № 1. С. 40–47. 

182. Панов В. И. Одарённость как проблема современного образования. 

Психология сознания: современное состояние и перспективы: материалы 

I Всерос. конф. Самара, 2007. С. 12–16. 

183. Пахомова Т. Шляхи впровадження тьюторської системи освіти у 

зарубіжних країнах. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. № 5, Ч. 1. 

С. 220–224.  

184. Петрусенко С. Ю. Педагогічні умови професійного становлення 

молодих учителів у загальноосвітньому навчальному закладі : 

автореф. дис... канд. пед. наук : Одеса, 2009. 20 с. 

185. Петухова Г. В., Петухов С. Ю. Построение модели работы с 

одаренными и мотивированными к обучению детьми в общеобразовательной 

организации. Актуальные задачи педагогики : материалы VI Междунар. науч. 

конф. (г. Чита, январь 2015 г.). Чита : Молодой ученый, 2015. С. 31-34. URL : 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/146/6896/ (дата обращения: 09.04.2019). 

186. Пєхота О. М. Технології педагогічної освіти: мета, зміст, 

особливості застосування в сучасних умовах. Науковий вісник Миколаївського 

нац. ун-ту ім. В. О. Сухомлинського. Серія: Педагогічні науки. 2013. Вип. 40. 

С. 26–31. 

http://eprints.zu.edu.ua/4478/
http://eprints.zu.edu.ua/4478/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1.%D0%AE.$


395 

 

187. Пикельная В. С. Теоретические основы управления: 

Школоведческий аспект. М. : Высш. шк., 1990. 175 с. 

188. Писарчук О. Т. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи 

до організації освітньо-розвивального середовища : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : Тернопіль, 2016. 21 с. 

189. Пікельна В. С. Управління школою. Харків : Основа, 2004. 112 с. 

190. Пінчук О. П., Литвинова С. Г., Буров О. Ю. Синтетичне навчальне 

середовище – крок до нової освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 

2017. Т. 60, № 4. С. 28–45. 

191. Погодаева О. Психологическое сопровождение одаренных 

учащихся. URL : http://www.menobr.ru/materials/49/29107/ (дата звернення: 

23.09.2018). 

192. Погодина И. А. Формирование информационно-коммуникационной 

компетенции учащихся в условиях общеобразовательной школы : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Владикавказ, 2011. 23 c. 

193. Поштарева Т. В. Формирование этнокультурной компетентности 

учащихся в полиэтнической образовательной среде : автореф. дис. … д-ра пед. 

наук. Владикавказ, 2009. 40 с. 

194. Приходченко К. І. Моделювання творчого освітньо-виховного 

середовища в закладах гуманітарного профілю. Педагогіка і психологія 

формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. Запоріжжя, 

2007. Вип. 41. С. 291–298. 

195. Про забезпечення реалізації Указу Президента України від 

02 серпня 2000 року № 945 «Про гранти Президента України для 

обдарованої молоді» : наказ Мінмолодьспорт України від 05.11.2013 

№ 1874/24406. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1874-13 

(дата звернення 03.05.2019 р.). 

196. Про загальну середню освіту : Закон України від 1999 р. зі змінами 

станом на 13 жовтня 2018 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14 

(дата звернення 03.05.2019 р.). 

http://www.menobr.ru/materials/49/29107/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1874-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14


396 

 

197. Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей та молоді : Указ Президента України від 

30.09.2010 № 927/2010. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927/2010. 

(дата звернення 03.05.2019 р.). 

198. Про освіту : Закон України від 2017 р. зі змінами станом на 

19 січ. 2019 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 

03.05.2019 р.). 

199. Прокопенко І. Ф., Євдокимов В. І. Педагогічні технології : 

навч. посіб. [2-ге вид.]. Харків : Колегіум, 2006. 224 с. 

200. Психологічні засади розвитку обдарованої особистості в освітньому 

середовищі : методичний посібник / О. Л. Музика, Д. К. Корольов, 

Р. О. Семенова та ін. ; за ред. О. Л. Музики. Київ ; Житомир : Вид-во 

ЖДУ ім. І. Франка, 2015. 146 с. 

201. Пушкар Т. Моделювання як теоретичний метод розробки 

педагогічної технології підготовки вчителів філологічного профілю. підходи 

А. С. Макаренка до використання педагогічного моделювання. Витоки 

педагогічної майстерності. 2013. Вип. 11. С. 273–277. 

202. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, 

развитие, реализация. М. : Когито-Центр, 2002. 396 с. 

203. Рахматуллин Р. Ю., Якупова Г. С. Метод моделирования в науке. 

Молодой ученый. 2016. № 21. С. 1048–1050. URL : 

https://moluch.ru/archive/125/34529/ (дата обращения: 12.04.2019). 

204. Редлих С. М. Адаптация молодого педагога. Профессиональное 

образование. Столица. 2012. № 1. С. 19–21. 

205. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості : 

наук.-метод. посібник. Київ, 2010. 442 с.  

206. Рибалко Л. С. Вимоги до організації педагогічного процесу у вищому 

навчальному закладі у позиції акмеологічного підходу. Проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Серія : Педагогіка і психологія : [зб. статей]. Ялта : 

РВВ КГУ, 2009. Вип. 21, Ч. 4. С. 54–59. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927/2010
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


397 

 

207. Риндина Ю. В. Становление и развитие исследовательской 

компетентности будущего учителя : автореф. дис. … канд. пед. пед. наук : 

13.00.08. Новокузнецк, 2012. 24 с. 

208. Родионов В. Е. Нетрадиционное педагогическое проектирование : 

учеб. пособие / С.-Петерб. гос. техн. ун-т. СПб. : Изд.-полигр. центр СПбГТУ, 

1996. 140 с. 

209. Романова М. Моніторинг навчального процесу як інструмент 

підготовки сучасних фахівців. Молодь і ринок. 2011. № 9. С. 141–145 с. 

210. Рубцов В. В. Основы социально-генетической психологии. М. ; 

Воронеж, 1996. 388 с. 

211. Рычкова В. В. Проблемы воспитания одаренных детей в семье. 

Молодой ученый. 2011. № 10, Т. 2. С. 181–184. URL : 

https://moluch.ru/archive/33/3798/ (дата обращения: 11.05.2019).  

212. Саяпіна С. А., Тимошенко М. О. Освітній простір ЗВО як фактор 

особистісно професійного саморозвитку майбутнього фахівця. Гуманізація 

навчально-виховного процесу. 2019. № 4 (95). С.125–139. 

213. Селевко Г., Журавлев В. Технология саморазвития личности 

школьника. Воспитание школьников. 2002. № 4. С. 9–18. 

214. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии : 

учеб. пособ. для пед. вузов и ин-тов повышения квалификации. М. : Народное 

образование, 1998. 255 с. (Проф. пед. б-ка). 

215. Селезнева Н. А. Качество высшего образования как объект 

системного исследования. М. : Исследовательский центр, 2001. 79 с. 

216. Семенова А. В. Теоретичні і методичні засади застосування 

парадигмального моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх 

учителів : дис. ... д-ра пед. наук : Тернопіль, 2009. 42 с. 

217. Семыкина Е. Н. Кластерный подход как управленческий ресурс в 

образовании и воспитании. Вестник Тамбов. гос. ун-та. Серия : Гуманитарные 

науки. Тамбов. 2010. Вып. 2. С. 141–144. 



398 

 

218. Сергеева Н. Н. Индивидуальный образовательный маршрут ученика 

в рамках профильного обучения. Администратор образования. 2009. № 2. 

С. 66–69. 

219. Сидорина Н. А. Социально-педагогическое сопровождение развития 

одаренности подростков в детском оздоровительном лагере : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Кострома, 2006. 226 с. 

220. Сисоєва С. О., Козак Л. В. Розвиток дослідницької компетентності 

викладачів вищої школи : навч. посібник. Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ : 

ЕДЕЛЬВЕЙС, 2016. 155 с. 

221. Сисоєва С. О. Педагогічні технології: проблем, пошуки, перспективи 

впровадження. Педагогічка і психологія професійної освіти. 2002. № 6.      

С. 15–26. 

222. Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / 

под ред. Ю. П. Сурмина. Киев : Центр инноваций и развития, 2002. 286 с. 

223. Слободчиков В. И. Очерки психологии образования. Биробиджан, 

2003. 246 с. 

224. Словник іншомовних слів. URL : 

http://slovopedia.org.ua/36/53407/246152.html  (дата звернення: 12.09.2016). 

225. Словник української мови : [в 11 т.]. Т. 7 : Поїхати-Приробляти / 

АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід 

(голова) [та ін.]. Київ : Наук. думка, 1976. 723 c. 

226. Смагіна Т. М. Поняття та структура соціальної компетентності учнів 

як наукова проблема. Вісник Житомир. держ. ун-ту імені І. Франка. Вип. 50. 

Педагогічні науки. Житомир, 2010. С. 138–142. 

227. Современный словарь по педагогике / сост. Е. С. Рапацевич. Минск : 

Современное слово, 2001. 928 с. 

228. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : 

словар-справочник / сост. В. А. Ильганаева. Харьков : Городская типография, 

2009. 392 с. 

http://slovopedia.org.ua/36/53407/246152.html%20%20(дата


399 

 

229. Соціологічна енциклопедія / уклад. О. Яременко та ін. Київ : 

Академвидав, 2008. 455 с. 

230. Соціологія : короткий енциклопедичний словник / 

уклад. : В. І. Волович, В. І. Тарасенко, М. В. Захарченко та ін. ; під заг. ред. 

В. І. Воловича. Київ : Укр. центр духовної культури, 1998. 736 с. 

231. Соціологія : словник термінів і понять / за заг. ред. Є. А. Біленького 

та М. А. Козловця. Київ : Кондор, 2006. 372 с. 

232. Співаковська Є. О. Сутність поняття віртуального полісуб’єктного 

навчального середовища. Науковий вісник Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, 

філософія. 2016. Вип. 253. С. 269–279. 

URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_ped_2016_253_46 (дата звернення: 

22.04.2017). 

233. Співаковська Є. О. Структура професійної діяльності вчителя в 

умовах полісуб’єктного навчального середовища. Наукові записки 

Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

Серія : Педагогіка і психологія. 2016. Вип. 47. С. 107–117. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_47_24.) (дата звернення: 29.05.2017). 

234. Співаковський О. В., Петухова Л. Є., Воропай Н. А. До оцінювання 

взаємодії у моделі «викладач-студент-середовище». URL : 

http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/4_2011/40.pdf. (дата звернення: 

29.07.2018). 

235. Степаненко Н. А. Технология развития креативного потенциала 

будущего учителя в творческой учебно-профессиональной деятельности : 

учеб.-метод. пособие. Орск : Изд-во Орского гуманитарно-технологического 

института (филиалаОГУ), 2014. 155 с. 

236. Степанюк К. Дослідницька компетентність як складова 

дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. Витоки 

педагогічної майстерності. 2012. Вип. 9. С. 271–275. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669836:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnau_ped_2016_253_46
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_pp_2016_47_24
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2011/4_2011/40.pdf


400 

 

237. Стефановская Т. А. Педагогика: наука и искусство. М. : 

Совершенство, 1998. 356 с. 

238. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ : [учеб. пособ.]. 

Киев : МАУП, 2003. 368 с. 

239. Сурмін Ю. П. Майстерня вченого : підручник для науковців. Київ, 

2006. 302 с. 

240. Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором. Київ : 

Рад. шк., 1988. 284 с. 

241. Сясина Т. В. Формирование методической компетентности будущего 

учителя (на примере подготовки учителя математики) : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Комсомольск-на-Амуре, 2005. 22 с. 

242. Таможняя Е. А. Система методической подготовки учителя 

географии в педагогическом вузе в условиях модернизации образования : 

автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.02. М., 2010.  49 с. 

243. Тарасов С. В. Образовательная среда современной школы: проблемы 

и подходы к изучению. Культурно-исторические основания создания и 

развития образовательной среды. СПб. : СПбГУПМ, 2002. С. 15–26. 

244. Тарнавська Н., Напара О. Стратегічний менеджмент : практикум. 

Тернопіль : Карт-бланш ; Київ : Кондор, 2008. 287 с. 

245. Тарский Ю. И. Методология моделирования в контексте 

исследования образовательных систем. Моделирование социально-

педагогических систем : материалы региональной науч.-практ. конф. (16–17 

сентября 2004 г., г. Пермь) / Перм. гос. пед. ун-т. Пермь, 2004. С. 22–29. 

246. Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності 

керівників закладів освіти : монографія / [Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко, 

В. І. Маслов та ін.] ; за ред. Г. В. Єльникової. Київ ; Чернівці : Книги−XXI, 

2010. 460 с. 

247. Теплицька А. О. Модель і моделювання в професійній освіті 

майбутніх учителів. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 

2015. Вип. 6. С. 181–191. 



401 

 

248. Терентьєв О. М. Теоретичне обґрунтування управління професійним 

простором державної служби. Аспекти публічного управління. 2014. № 3/4. 

С. 96–103. 

249. Терещук Г. Індивідуалізація навчання в контексті ідей концепції 

Нової української школи. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. 2017. № 2. 

С. 6–16. 

250. Тестов В. А. Жесткие и мягкие образовательные модели. 

Моделирование социально-педагогических систем : материалы региональной 

науч.-практ. конф. (16-17 сентября 2004 г., г. Пермь) / Перм. гос. пед. ун-т. 

Пермь,  2004. С. 37–40. 

251. Ткаченко Н. Концептуальна модель формування професійного 

іміджу майбутніх учителів іноземних мов: методологічні, теоретичні та 

практичні засади реалізації. Вища школа. 2017. № 7. С. 86–98.  

252. Ткачов А. С. Система формування ключових компетентностей 

інтелектуально здібних учнів основної школи у процесі навчання 

суспільствознавчих предметів : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09. 

Харків, 2019. 40 с. 

253. Ткачов А. С. Формування іншомовної компетентності в 

інтелектуально здібних учнів основної школи. Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. соціальна робота . 2017. 

Вип. 2. С. 241–244. 

254. Толковый словарь по искусственному интеллекту / авторы-сост. 

А. Н. Аверкин, М. Г. Гаазе-Рапопорт, Д. А. Поспелов. М. : Радио и связь, 1992. 

256 с. 

255. Топчій Г. С. Ігрові педагогічні технології як умова професійного 

саморозвитку майбутнього вчителя : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. 

Харків, 2011. 20 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D1%87%D1%96%D0%B9%20%D0%93.%20%D0%A1.$


402 

 

256. Троянская С. Л. Общекультурная компетентность : опыт 

определения и структурирования. Культурно-историческая психология. 2008. 

№ 2. С. 19–23. 

257. Трубина И. С. Формирование коммуникативной компетентности 

учащихся старших профильных медицинских классов : автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Калининград, 2013. 24 с. 

258. Тумашева О. В. О методической компетентности учителя. Вестник 

КГПУ им. В. П. Астафьева. 2009. № 1. С. 1–5. 

259. Туринова Н. П. Алгоритм построения личностной траектории 

обучения. Образование в современной школе. 2006. № 4. С. 48–54. 

260. Турсунов К. Ш., Тошпулатов Ч. Х. Моделирование как метод 

познания. Молодой ученый. 2015. № 9. С. 1200–1203. URL : 

https://moluch.ru/archive/89/13358/ (дата обращения: 12.04.2016). 

261. Тутолмин А. В. Становление и развитие творческой компетентности 

будущего учителя (на основе системного подхода) : автореф. дис. … д-ра пед. 

наук : спец. 13.00.08. Чебоксары, 2009. 42 с.  

262. Тьюторская система обучения : Опыт реализации в мировой 

практике / [авт. текста М. В. Ходасевич]. Новосибирск : Изд-во Новосиб. 

гос. пед. ун-та, 1997. 17 с. 

263. Уманский А. Л. Педагогическое сопровождение детского лидерства : 

дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Ярославль, 2005. 270 с. 

264. Упатова І. П. Методична підготовка майбутніх учителів за умов 

упровадження дидактико-методичних комплексів. Проблеми інженерно-

педагогічної освіти : збірник наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. Харків : УІПА, 

2017. Вип. 54/55. С. 316–324. 

265. Упатова І. П. Науково-методична робота як чинник професійного 

становлення учителя в умовах модернізації освіти. Наукові записки кафедри 

педагогіки. 2012. Вип. 30. С. 174–175. 

266. Управління освітою та шкільна автономія: погляд зі школи : 

аналітична доповідь / за заг. ред. Л. І. Паращенко. Київ : 2UP, 2013. 64 с. 



403 

 

267. Усольцева И. В. Совершенствование методической компетенции 

педагогов общеобразовательных организаций в период введения новых 

стандартов : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Йошкар-Ола, 2016. 

24 с. 

268. Ушмарова В. В. Формування готовності вчителів початкової школи 

до роботи з обдарованими учнями в системі неперервної педагогічної освіти : 

дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків, 2016. 400 с. 

269. Ушаков А. А. Развитие исследовательской компетентности учащихся 

общеобразовательной школы в условиях профильного обучения автореф. 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Майкоп, 2008, 27с. 

270. Философский словарь / [ред. И. Т. Фролова]. – [5е изд.]. – М. : 

Политиздат, 1987. – 590 с. 

271. Философский энциклопедический словарь / [гл. редакция : 

Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалев, В. Г. Панов]. М. : Сов. энцикл., 

1983. 840 с. 

272. Філософський енциклопедичний словник : довідкове видання / 

за ред. М. Т. Максименко. Київ : Амброс, 2002. 744 с. 

273. Філософський енциклопедичний словник: [1700 статей / 

уклад. В. Шинкарук та ін.]. Київ : Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАНУ, 2002. 742 с. 

274. Фісун О. В. Реалізація ідей фасилітації в діяльності вчителя. 

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальній школі. 2009. 

№ 2. С. 385–391. 

275. Флегонтова Н. М. Педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів до організації культурного дозвілля школярів на основі 

маркетингового підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2010. 

24 с.  

276. Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у 

контексті євроінтеграційних процесів створення інформаційного освітнього 

простору : посібник / О. В. Білоус, О. О. Гриценчук, І. В. Іванюк, 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%20%D0%9C.$


404 

 

О. Є. Кравчина, М. П. Лещенко, І. Д. Малицька, Н. В. Морзе, О. В. Овчарук, 

Д. Б. Рождественська, Н. В. Сороко, Л. І. Тимчук, В. А. Ткаченко, 

М. А. Шиненко, А. В. Яцишин ; за заг. ред. Бикова В. Ю., Овчарук О. В. ; 

НАПН України, Ін-т ін-форм. технол. і засобів навч. Київ : Атіка, 2014.     212 с. 

277. Харисова Л. А., Шукаева Т. М. Структурно-функциональная модель 

повышения качества инновационной деятельности педагогов. Педагогика. 2016. 

№ 10. С. 67–73. 

278. Харкавців І. Р. Розвиток педагогічної творчості вчителя у процесі 

професійної самореалізації : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 

2010. 22 с.  

279. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом. Київ : Знання, 2006. 

365 с. 

280. Хуторской А. В. Эвристическое обучение как технология творческой 

самореализации учащихся и предпосылка их жизненного успеха. Эйдос. 2006. 

29 августа. URL : http://www.eidos.ru/journal/2006/0829.htm. (дата обращения: 

12.07.2018). 

281. Цимбалару А. Д. Освітній простір: сутність, структура і механізми 

творення. Український педагогічний журнал. 2016. № 1. С. 41–50. 

282. Чанкова Е. В. Коммуникативная компетентность личности в 

условиях изменяющейся социальной реальности : автореф. дис. … д-ра социол. 

наук. М., 2018. 41 с. 

283. Чельтер Н. Організація шкільної методичної служби. Завуч. 2010. 

№ 33. С. 5–13. 

284. Черемисина А. А. Формирование правовой компетентности старших 

школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук. Оренбург, 2000. 20 с. 

285. Чернер С., Зарицкая И. Педагогическая поддержка жизненного и 

профессионального самоопределения школьников. Школа. 2000. № 3.        

С. 3–5. 

286. Чернецька Т. І. Формування освітнього середовища: сутнісний зміст 

ієрархічно-діяльнісного підходу. Моделювання особистісно-розвивального 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2%20%D0%86.%20%D0%A0.$
http://www.eidos.ru/journal/2006/0829.htm


405 

 

середовища обдарованої  дитини : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 

11-12 жовт. 2011 р. Київ, 2011. С. 154–164. 

287. Чорній М. М. Підготовка майбутніх учителів до формування 

міжособистісних взаємин в учнівському колективі підлітків : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04.  Тернопіль, 2010. 20 с.  

288. Чухан І. Б. Розвиток професійної компетентності вчителя. 

Таврійський вісник освіти. 2017. № 1. С. 89–94. 

289. Шапран Ю. Педагогічне моделювання у процесі формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя біології. Рідна школа. 

(грудень). 2012. № 12. С. 39–43. 

290. Шарик О. М. Досвід використання диференціації навчання у 

загальній середній освіти США як джерело модернізації шкільної освіти в 

Україні. Педагогіка і психологія. 2017. № 3. С. 24–31. 

291. Шарипов Ф. В. Профессиональная компетентность преподавателя 

вуза. Высшее образование сегодня. 2010. № 1. С. 11–12. 

292. Шаталова Н. П. Азбука конструктивного обучения : монография. 

Красноярск : Научно-инновационный центр, 2014. 204 с. 

293. Швецова В. М. Построение развивающей образовательной среды на 

основе мыследеятельностной педагогики. Инновации в образовании. 2012. № 2. 

С. 104–111.  

294. Шевцова С. М. Становлення методологічної культури вчителя на 

основі проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.10. 

Київ, 2010. 16 с.  

295. Шегда А. В. Менеджмент : підручник. Київ : Знання, 2004. 687 с. 

296. Шепотько В., Волощук І. Організація навчання обдарованих і 

талановитих  школярів  (навч.-метод. посібник). Рідна школа. 2006. № 2.   

С. 27–55. 

297. Шестак В. П. Преподаватель и преподавательская среда (К вопросу о 

«паттернах»). Высшее образование в России. 2016. № 5. С. 72–79.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9%20%D0%9C.%20%D0%9C.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%A1.%D0%9C.$


406 

 

298. Шишов С. Е., Кальней В. А. Школа: мониторинг качества 

образования. М. : Педагогическое общество России, 2000. 320 с. 

299. Шкерина Т. О. Формирование исследовательской компетентности 

будущих бакалавров педагогов-психологов в ВУЗе : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08. Красноярск, 2013. 23 с. 

300. Шмиголь І. Сутність та структура професійної компетентності 

педагога. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2011. № 4, Ч. 1.                 

С. 197–204. 

301. Штефан Л. В. Педагогічна рефлексія як один із засобів регулювання 

інноваційної діяльності інженера-педагога. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Запоріжжя, 2011. 

Вип. 15 (68). С. 211–218. 

302. Штофф В. А. Моделирование и философия. М ; Л : Наука, 1966. 

302 с. 

303. Шумілова І. Ф. Формування загальнокультурної компетентності 

майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей: теорія і практика : 

монографія. Бердянськ, 2016. 544 с. 

304. Шумовская А. Г. Формирование креативной компетентности 

будущего педагога в научном сотворчестве : автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.01. Чита, 2013. 24 с. 

305. Щебликіна Т. А. Теоретико-методичні засади моніторингу 

навчальних досягнень студентів гуманітарних спеціальностей вищих 

педагогічних навчальних закладів : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.09. Харків, 

2016. 589 с. 

306. Щекатунова Г. Д. Інноваційний розвиток вітчизняних 

загальноосвітніх навчальних закладів: творення школи майбутнього. 

Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України. 2012. № 3. С. 40–48. 

307. Ядровская М. В. Модели в педагогике. Вестник Томского гос. ун-та. 

2013. № 366. С. 139–143. 



407 

 

308. Яланська С. П. Психологія творчості : [навч. посібник]. Полтава : 

ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2014. 180 с. 

309. Янковчук М. М. Психологічна організація індивідуальної освіти та 

виховання обдарованих дітей. Практична психологія та соціальна робота. 

2008. № 3. С. 63–66. 

310. Янковчук М. М. Розвиток обдарованості: практичний досвід. 

Обдарована дитина. 2008. №2. С. 47–53. 

311. Янковчук М. М. Сім’я в дидакто-емоційній генезі обдарованості. 

Проблеми сучасної психології : збірник наук. праць / КПНУ ім. І. Огієнка, 

Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. 2009. Вип. 6, Ч. 2. С. 422–

431. 

312. Ярошинська О. О. Теоретичні і методичні засади проектування 

освітньо-розвивального середовища професійної підготовки майбутніх вчителів 

початкової школи : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Житомир,  2015. 

42 с. 

313. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к 

проектированию. М. : Смысл, 2001. 366 с. 

314. Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. URL : 

http: //www. slovarnik.ru/html_tsot/t/transparentnost5.html (дата обращения: 

12.09.2018). 

315. VanTassel-Baska J., Stambaugh T. Curriculum and Instructional 

Considerations in Programs for the Gifted. Handbook of Giftedness in Children: 

Psychoeducational Theory, Research, and Best Practices / ed. S. I. Pfeiffer. New 

York : Springer Science+Business Media, LLC, 2008. P. 347–365. 



408 

 

РОЗДІЛ 4 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ 

СИСТЕМИ СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬО-РОЗВИВАЛЬНОГО 

СЕРЕДОВИЩА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

 

4.1 Загальні питання підготовки і проведення педагогічного 

експерименту 

 

Мета педагогічного експерименту полягала в перевірці вірогідності 

висунутої гіпотези, установленні правомірності, дієвості та ефективності 

розробленої науково-методичної системи створення освітньо-розвивального 

середовища спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей. 

Дослідно-експериментальна робота проводилася впродовж 2009–2018 рр. 

на базі комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» (далі СШІ 

«Обдарованість»). Згідно зі статутом заклад має таку структуру: II ступінь – 

основна школа (8–9-ті класи) з поглибленим вивченням базових дисциплін 

(математики, фізики або біології та хімії відповідно до спеціалізації); III ступінь 

– старша школа (10–11-ті класи) з профільним навчанням за природничо-

математичним та технологічним напрямами з поглибленим вивченням: фізико-

математичний профіль (профільні предмети: математика, фізика), біолого-

хімічний профіль (профільні предмети: біологія, хімія), інформаційно-

технологічний профіль (профільні предмети: математика, інформатика). У 

школі-інтернаті навчаються переважно діти із сільської місцевості.  

Загалом дослідженням на різних фазах його проведення було охоплено 

877 учнів та 62 педагогічних працівники СШІ «Обдарованість». 

У педагогічному експерименті брали участь 73 обдарованих учні природничо-

математичного та технологічного напрямів та 26 учителів-предметників. 
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Експериментальна робота здійснювалася у дві фази, кожна з яких 

реалізовувалася за трьома етапами «класичного» педагогічного експерименту: 

констатувальним, формувальним і контрольним. 

Перша фаза експерименту передбачала створення освітньо-розвивального 

середовища з метою забезпечення підґрунтя для формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів. На другій фазі експериментальної роботи 

перевіряли вплив створеного освітньо-розвивального середовища на зазначені 

компетентності учнів. 

Констатувальний етап першої фази експерименту (2009 р.) передбачав 

розв’язання таких завдань: з’ясувати стан сформованості освітньо-

розвивального середовища в СШІ «Обдарованість»; визначити рівень 

сформованості професійно-педагогічної готовності педагогічного колективу 

закладу освіти до формування ключових компетентностей обдарованих учнів; 

встановити якість знань обдарованих учнів під час їх вступу до закладу освіти.  

Формувальний етап першої фази експерименту (2010–2014 рр.) був 

спрямований на створення освітньо-розвивального середовища в СШІ 

«Обдарованість» та поглиблення готовності вчителів до формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів в умовах указаного середовища. Етап 

закінчено у першій половині 2014 року. 

На контрольному етапі першої фази експерименту здійснювали заміри 

щодо наявного (вихідного) стану освітньо-розвивального середовища, а також 

рівень готовності вчителів до формування ключових компетентностей 

обдарованих учнів. Етап охоплював другу половину 2014 року. 

Наведемо результати констатувального етапу першої фази 

експерименту щодо з’ясування стану сформованості освітньо-розвивального 

середовища в СШІ «Обдарованість». Для діагностики використовувалась 

методика експертизи освітнього середовища, запропонована В. Ясвіним [92; 

93], суть якої розглянута в п. п. 3.3.3 дисертації. Результати дослідження 

наведено в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Результати дослідження освітньо-розвивального середовища в СШІ 

«Обдарованість» на констатувальному етапі першої фази експерименту 
Параметри Значення параметрів 

Узагальненість 2,40 

Емоційність 1,20 

Мобільність 2,50 

Когерентність 1,50 

Інтенсивність 5,20 

Усвідомлюваність 3,70 

Домінантність 5,90 

Активність 1,30 

Широта  3,55 

Модальність 
Типово кар’єрне середовище  

 

Проаналізуємо отримані результати, які знаходились на той час 

переважно на досить низькому рівні. Значення 2,4 бала за параметром 

«узагальненість» пояснюється недостатнім залученням педагогів, учнів і 

батьків до розроблення та реалізації «Програми розвитку школи-інтернату». 

Такий параметр, як «емоційність», значення якого дорівнює 1,2 бала, свідчить 

про недостатнє використання потенційних можливостей середовища закладу 

освіти щодо залучення його учасників до продуктивної комунікативної 

взаємодії. 

Низьке значення параметра «мобільність» – 2,5 бала – пояснюється 

проблемами у формуванні цілей і змісту освіти, методів і засобів навчання й 

виховання, кадрового забезпечення закладу освіти.  

Узагальнення досвіду і трансляція досягнень, а також робота із засобами 

масової інформації визначалися на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту оцінюванням такого параметра, як «когерентність». Він виявився 

на рівні усього 1,50 бала. Такий стан пояснюється слабкими зв’язками СШІ 

«Обдарованість» з іншими закладами освіти, недостатньою розвиненістю 

регіональної та соціальної інтеграції. 

Більш високе значення параметра «інтенсивність» (5,20 бала) пов’язано з 

організацією активного відпочинку дітей, існуванням системи стимулів для 
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активізації навчання учнів тощо. Однак відмітимо, що ці заходи мали 

епізодичний характер.  

Невисокий рівень розвитку активності батьків та недостатньо сформовані 

органи самоврядування вплинули на оцінювання такого параметра, як 

«усвідомленість» – 3,7 бала. Значення 5,90 бала за параметром 

«домінантність» підтверджує значущість освітньо-розвивального середовища 

школи-інтернату для більшості її суб’єктів, комфортність перебування в ньому. 

Але не всі очікування учасників створюваного середовища були виправдані на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту, особливо це стосується 

навчання іноземних мов та функціональної грамотності. 

Значення 1,30 бала за параметром «активність» було вкрай низьким, 

оскільки педагоги й учні ще не встигли стати відомими в регіоні, їхні соціальні 

та освітні ініціативи не набули поширення. Параметр «широта» виявився на 

рівні 3,55 бала. Це пояснюється тим, що ще не спостерігалось тісної взаємодії 

педагогів з адміністрацією, слабкі взаємозв’язки були у школи-інтернату із 

закладами вищої освіти та іншими соціальними інституціями. За модальністю 

освітньо-розвивальне середовище визначено як «типово кар’єрне середовище». 

Отже, зазначене вище дає підстави стверджувати, що освітньо-

розвивальне середовище СШІ «Обдарованість» на констатувальному етапі 

першої фази педагогічного експерименту знаходилось на досить низькому 

рівні. 

Наведемо результати констатувального етапу першої фази експерименту 

щодо визначення рівня сформованості професійно-педагогічної готовності 

учителів закладу освіти до формування ключових компетентностей 

обдарованих учнів. Для цього використовувався кваліметричний підхід. На 

його основі було розроблено факторно-критеріальні моделі дослідження 

сформованості у вчителів креативної, методичної та дослідницької 

компетентностей (див. табл. 3.2, 3.3, 3.4). Дослідженням було охоплено 26 

учителів СШІ «Обдарованість».  
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Уточнимо підходи до дослідження сформованості цих компетентностей 

за факторно-критеріальними моделями [82]. Для визначення вагомості 

критеріїв (v) була залучена група експертів у кількості дев’яти осіб із числа 

провідних фахівців Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди. Розрахунки проводились на основі математичного 

апарату, наведеного у п. п. 3.2.3. 

Наведемо результати дослідження сформованості креативної 

компетентності вчителів. На основі попередньо визначених підходів було 

розроблено узагальнену факторно-критеріальну модель сформованості в 

учителів СШІ цієї компетентності (додаток В1). За результатами її аналізу 

загальна оцінка сформованості креативної компетентності вчителів визначена 

як сума часткової оцінки факторів (у балах): мотиваційно-ціннісного  0,11; 

когнітивного  0,10; діяльнісного  0,17; рефлексивного  0,11; особистісного  

0,06. Таким чином, загальна оцінка креативної компетентності вчителів закладу 

освіти на початку експерименту має значення 0,55 бала, що відповідає 

низькому рівню її сформованості. 

Результати дослідження сформованості методичної компетентності 

вчителів подано в додатку В2. Згідно з ними загальна оцінка сформованості 

методичної компетентності цих фахівців визначена як сума часткової оцінки 

факторів (у балах): мотиваційно-ціннісного  0,10; когнітивного  0,13; 

діяльнісного  0,12; рефлексивного  0,11; особистісного  0,11. Оцінка 

дорівнює значенню 0,57 бала, що свідчить про сформованість методичної 

компетентності на достатньому рівні.  

Продемонструємо результати дослідження сформованості дослідницької 

компетентності вчителів (результати наведено в додатку В3). Загальна оцінка 

її сформованості складається із суми часткової оцінки факторів (у балах): 

мотиваційно-ціннісного  0,10; когнітивного  0,11; діяльнісного  0,11; 

рефлексивного  0,10; особистісного  0,13. У підсумку отримуємо 0,55 бала. 

Таке значення відповідає низькому рівню сформованості цієї компетентності.  
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Таким чином, отримані результати засвідчили наявність проблем у 

професійно-педагогічній підготовці вчителів. Підкреслимо, що достатній рівень 

сформованості в них методичної компетентності не задовольняє вимогам 

продуктивної взаємодії з обдарованими учнями. 

У цей період проводились дослідження якості знань обдарованих учнів 

СШІ «Обдарованість» як складника освітнього моніторингу, що забезпечувало 

відстеження стану їхніх навчальних досягнень, їх прогнозування та 

вдосконалення. 

За результатами моніторингу була отримана об’єктивна інформація про 

поточний стан освітнього процесу, яку використовували не тільки для 

планування та корекції освітньої діяльності, а й під час роботи з батьками 

учнів, планування роботи методичних підрозділів, психологічної служби, 

прийняття управлінських рішень. Результати дослідження навчальних 

досягнень учнів показали, що високий рівень знань на цей час 

продемонстрували лише 18% з них. 

На другій фазі експерименту в процесі констатувального етапу (2015 р.) 

розв’язувалися завдання: 

1) відповідно до обґрунтованих у дослідженні критеріїв і показників 

здійснити діагностику: 

– індивідуальних особливостей обдарованих учнів (їхні схильності, 

інтереси, мотивацію навчання тощо); 

– вхідного рівня сформованості ключових компетентностей обдарованих 

учнів; 

2) дібрати навчально-методичний інструментарій для формування 

ключових компетентностей учнів у різних сферах освітньо-розвивального 

середовища. 

Етап тривав протягом першої половини 2015 року. 

На формувальному етапі другої фази експерименту (2015–2018 рр.) 

здійснювали експериментальну перевірку впливу обґрунтованої науково-

методичної системи створення освітньо-розвивального середовища на 
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сформованість ключових компетентностей обдарованих учнів. Ця фаза була 

розпочата в другій половині 2015 року. 

На контрольному етапі другої фази експерименту (2018 р.) здійснювали 

інтегральне оброблення даних, зіставлення результатів дослідження з 

гіпотезою, якісний аналіз результатів, їхній кількісний аналіз за допомогою 

методів математичної статистки. Цей період охоплював другу половину 2018 

року. 

Отже, одним із завдань констатувального етапу експерименту на його 

другій фазі було здійснення діагностики досліджуваних об’єктів, що вимагало 

уточнення критеріальної бази дослідження та добору відповідного 

діагностичного інструментарію, що дало б можливість за результатами 

експериментальної роботи отримати об’єктивну інформацію щодо 

ефективності науково-методичної системи створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей. 

На підставі наукових досліджень визначено логіку побудови 

вимірювального апарату, яка під час вивчення рівня сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів передбачає таку послідовність розумових 

операцій: визначення загального критерію; виокремлення у ньому ознак, які 

виступають критеріями більш часткового порядку; виділення потрібного числа 

показників, які достатньою мірою характеризують критерії сформованості 

досліджуваних ключових компетентностей; кількісне відображення показників 

за допомогою параметрів (показників і параметрів має бути достатньо, щоб 

охопити всі сторони досліджуваного об’єкта). 

Для визначення динаміки рівня сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів за визначеними критеріями у п. п. 3.3.2 

були обрані основні методи науково-педагогічного дослідження. Крім цих 

методів, для встановлення сформованості ключових компетентностей було 

створено і застосовано додаткові пакети діагностичних методик, адаптованих 

до умов дослідження.  
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Розглянемо пакет діагностичних методик, які було застосовано для 

визначення сформованості ключових компетентностей за мотиваційно-

аксіологічним критерієм, який дає можливість здійснити діагностику 

сформованості мотиваційно-ціннісного компонента досліджуваних 

компетентностей обдарованих учнів.  

Слід підкреслити, що критерії та показники сформованості ключових 

компетентностей обирали так, щоб вони відображали ціннісне ставлення учнів 

до об’єктів навколишньої дійсності. Водночас прагнули, щоб вони були 

об’єктивними, тобто відбивали характер навчально-пізнавальної та позакласної 

діяльності учнів щодо її динаміки, творчого характеру, оптимальності шляхів 

досягнення мети [89; 90; 91].  

Показниками мотиваційно-аксіологічного критерію визначено 

розвиненість мотиваційної сфери обдарованих учнів та характер їхніх життєвих 

і навчальних цінностей. При цьому розвиненість їхньої мотиваційної сфери 

з’ясовували за такими параметрами: характер спрямованості особистості; 

мотиви навчання, їхня спрямованість і типи; пізнавальні інтереси та схильності. 

Для визначення характеру спрямованості особистості застосовували такі 

методи дослідження, як спостереження, індивідуальні бесіди, опитування, а 

також діагностичні методики «Визначення спрямованості особистості» Б. Басса 

та «Спрямованість на набуття знань» (за Є. Ільїним, Н. Курдюковою).  

Методика «Визначення спрямованості особистості» Б. Басса (додаток Ґ 1) 

дала можливість з’ясувати такі особистісні характеристики обдарованих учнів: 

спрямованість на себе (Я); спрямованість на спілкування (С); спрямованість на 

справу (Д). 

Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості в 

мотиваційно-споживацькій сфері О. Потьомкіної [52] дозволила визначити 

ступінь прояву соціально-психологічних установок, спрямованих на 

«альтруїзм-егоїзм», «процес-результат». 

Мотивацію навчання обдарованих учнів діагностували за допомогою 

комплексу діагностичних методик, а саме: методики «Спрямованість на набуття 
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знань» (за Є. Ільїним, Н. Курдюковою) [24] (додаток Ґ 2), методики тверджень 

«Чому мені хочеться добре навчатися?» (додаток Ґ 3), методики «Діагностика 

спрямованості навчальної мотивації» Т. Дубовицької [19] (додаток Ґ 4). Ця 

діагностика дозволила отримати інформацію щодо налаштованості 

обдарованих учнів на навчання, що має важливе значення для формування в 

них ключових компетентностей. Методики «Оцінка мотивації учнів у 

навчальній діяльності» (тест-опитування МУН) [72], «Мотивація успіху і страх 

невдачі» (МУН) [24] за А. Реаном дали можливість оцінити наявність в учнів 

мотивації досягнення успіхів (додатки Ґ 5). 

Визначити в учнів провідні мотиви навчання дала можливість методика 

«Визначення структури навчальної мотивації» Г. Карпової (додаток Ґ 6).  

Із метою визначення типу мотивації обдарованих учнів скористалися 

такими методиками, як: «Діагностика типології мотивів навчання «Драбинка 

мотивів» А. Божович та І. Маркової [67]; методика тверджень (проективний 

тест егоцентричних асоціацій Т. Пашукової) [9], адаптована методика 

А. Мехрабієна та Н. Епштейна) [63] для визначення типу мотивації учнів за 

емпатійними тенденціями (додатки Ґ 7, Ґ 8, Ґ 9). 

Важливу інформацію щодо з’ясування в учнів типу мотивації за 

співвідношенням «егоцентризм – соціоцентризм» дав можливість отримати 

тест, складений на основі проєктивного тесту егоцентричних асоціацій 

Т. Пашукової. Учням пропонували за одну хвилину завершити речення 

першими словами, які спадали на думку, щоб висловити завершене твердження. 

У процесі проведення опитування учням не пояснювали справжньої мети 

дослідження, натомість наголошували на значенні швидкості та 

індивідуальності виконання завдання. 

Наявність в учнів пізнавального інтересу з’ясовували за такими  

параметрами: запитання до вчителя, участь у діяльності, прагнення до 

завершеності навчальних дій, захоплення новим матеріалом, виявлення 

емоційного підйому в освітній діяльності, прагнення виконати завдання 

необов’язкового характеру тощо.  
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Крім методів спостереження, анкетування, бесід з учнями і вчителями, 

для визначення ступеня розвитку пізнавальних інтересів обдарованих учнів 

застосували методики «Рівень сформованості навчально-пізнавального 

інтересу» Г.Ю. Ксензової [49], «Пізнавальні інтереси школяра» К. Волкова 

(додатки Ґ 10, Ґ 11).  

Для визначення особливості пізнавальних інтересів обдарованих учнів 

використали «Методику з конвертами» Г. Щукіної (додаток Ґ 12), метою якої є 

виявлення рівня пізнавального інтересу учня через позаурочну діяльність. 

Згідно з цією методикою, наявність пізнавального інтересу в учня визначається 

за явно виражена кореляція між вибором конверта, предметний зміст якого ще 

для нього не визначено точно, і особистою зацікавленістю до читання книг за 

обраною тематикою. Ступінь розвитку в учня інтересу залежить від характеру 

виконання запропонованих у конвертах завдань [19; 55].  

Додатково для з’ясування рівнів сформованості пізнавального інтересу 

обдарованих учнів застосовували методику Л. Карташової, яка базується на 

методиці діагностики спрямованості мотивації до навчання Т. Дубовицької 

[19; 55].  

Значний фактологічний матеріал щодо нахилів та лідерських якостей 

обдарованих учнів отримували за допомогою методик «Виявлення 

комунікативних та організаторських схильностей» В. Синявського й 

Б. Федоришина та «Діагностика комунікативної соціальної компетентності 

(КСК)» (додатки Ґ 13, Ґ 14). 

Для діагностики пріоритетних цінностей обдарованих учнів було 

застосовано комплекс методів науково-педагогічного дослідження (бесіди, 

анкетування, ранжування, експертне оцінювання) та діагностичні методики: 

«Вивчення ціннісних орієнтацій учнів “Фільм”» Д. Туліна [23] (додаток Ґ 15), 

«Визначення життєвих цінностей особистості (Must-тест)» П. Іванова і 

Є. Колобової [84] (додаток Ґ 16), «Розуміння учнями цінності іншої людини» 

[6] (додаток Ґ 17), «Діагностика ціннісних орієнтацій підлітків» В. Сопова і 

Л. Карпушіної [25]. 
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Також для діагностики пріоритетних цінностей обдарованих учнів 

застосовували адаптований і модифікований варіант методики американського 

психолога М. Рокича, який передбачає виявлення ступеня сформованості 

ієрархічної структури ціннісних орієнтацій (їх спрямованості). Опитування 

проводилося відповідно до загальноприйнятої класифікації цінностей: 

термінальні цінності (або цінності-цілі) та інструментальні цінності (або 

цінності-засоби) [95]. 

Наведемо уточнені підходи до дослідження когнітивно-діяльнісного 

критерію ключових компетентностей обдарованих учнів, який проявляється в 

динаміці рівнів оволодіння ними знаннями, уміннями й навичками, що 

відповідають змісту певної ключової компетентності; рівнів навчальних 

досягнень школярів, а також у таких важливих якостях, як пізнавальна 

активність, пізнавальна самостійність, пізнавальна ініціативність. 

Зазначимо, що з метою визначення рівня навчальних досягнень 

обдарованих учнів здійснювали постійний моніторинг, за результатами якого 

отримували таку інформацію: успішність кожного з них, рівень та якість його 

знань і вмінь; середній бал за результатами річного оцінювання; рейтинг в 

класі; середній бал класу; списки учнів з високим, достатнім та середнім 

рівнями навчальних досягнень. 

Оцінювання характеру засвоєння системи знань проводилось із 

застосуванням відповідних методик Г. Васьківської [11], М. Грабаря і 

К. Краснянської [13], М. Касьянової [39], І. Романко [74], адаптованих до 

завдань дослідження. Було виокремлено інформаційно-змістові елементи 

тексту (ІЗЕТ), що розглядаються як об’єктивні чинники навчальної інформації, 

та здійснено їх розподіл на три групи за рівнями засвоєння: низький – здатність 

відтворювати знання, середній – здатність застосувати означені знання на 

практиці (евристична продуктивна дія), високий – здатність переносити знання 

на нові об’єкти, творчо застосовувати їх у змінюваних ситуаціях, створювати 

зміст і форму для досягнення мети діяльності, розв’язувати творчі завдання 

(продуктивна творча дія). 



419 

 

Визначення характеру опанування знань обчислювалось за формулою для 

виявлення індивідуального коефіцієнта рівня знань обдарованого учня:  

N

n
K        (4.1) 

де n – кількість правильно виконаних завдань учнями, 

N – загальна кількість ІЗЕТ у роботі. 

При цьому кількість значущих інформаційно-змістових елементів тексту в 

них (30 ІЗЕТ) відповідали різному характеру засвоєння знань: значення 

коефіцієнта К = 0 – 0,60 (до 18 правильно виконаних ІЗЕТ) свідчило про низький 

рівень опанування знань; К = 0,61 – 0,79 (19–24 правильно виконаних ІЗЕТ) – 

середній; К = 0,80 – 1,0 (25–30 правильно виконаних) – високий.  

Про обсяг і глибину знань судили за результатами виконання 

контрольних і творчих робіт та тестів, які вимагали використання певного 

числа усвідомлених учнем істотних зв’язків і відношень. 

Під час перевірки виконання завдань застосовувався засіб поопераційного 

аналізу, при цьому фіксувався не факт виконання завдання, а виконання в 

процесі рішення завдання елементарних складників його розв’язання. 

Важливим параметром сформованості знань є їхня якість. До якостей 

знань провідні педагоги (Ю. Бабанський [3], І. Лернер [41], В. Лозова [47]) 

відносять повноту, глибину, систематичність, системність, оперативність, 

гнучкість, узагальненість і конкретність, згорнутість і розгорнутість, 

усвідомленість, міцність, дієвість. 

Науковці (Ю. Бабанський; І. Лернер; В. Лозова та ін.) довели, що 

зазначені параметри легко піддаються конкретному визначенню якісних 

характеристик, невід’ємно пов’язаних з навчально-пізнавальною діяльністю 

учня [3; 41; 46; 88]. 

Усвідомленість учнями знань характеризується такими параметрами: 

- розуміння характеру зв’язків між знаннями і шляхами їхнього 

отримання;  
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- розрізнення суттєвих і несуттєвих зв’язків; 

- розуміння принципу дії зв’язків і механізмів їх установлення; 

- осмислення основ засвоєних знань (в умінні їх доводити); 

- розуміння способів отримання знань; 

- засвоєння галузей і способів застосування знань; 

- розуміння принципів, що лежать в основі цих способів застосування 

[3; 88]. 

Дієвість знань, за Ю. Бабанським [2], виявляється в умінні учнів 

застосовувати знання під час розв’язання завдань навчального і життєвого 

характеру. Спираючись на класифікації І. Лернера [41] і Ю. Бабанського [2; 3], 

ми виділили вміння, що характеризують дієвість знань, а саме: 

- розв’язувати завдання на основі отриманих знань про факти, закони, 

закономірності навколишньої дійсності;  

- розв’язувати завдання життєвого характеру;  

- відтворювати навчальний матеріал на усвідомленому рівні розуміння; 

- застосовувати знання, уміння й навички в життєвих ситуаціях, 

здійснювати самостійне перенесення;  

- відтворювати зв’язки між різними галузями знань; 

- визначати істотні властивості в об’єкті пізнання; 

- узагальнювати конкретну навчальну інформацію; 

- аналізувати, систематизувати самостійно набуту інформацію; 

- розпізнавати проблему й передбачати способи її розв’язання.  

При визначенні якості знань, сформованості вмінь і навичок в 

обдарованих учнів також ураховували повноту і мобільність знань, що 

характеризуються наявністю або відсутністю прогалин у знанні програмного 

матеріалу, здатністю переносити знання, ступенем оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками поза програмою. 

Для визначення рівня сформованості певних типів умінь пропонувались 

контрольні роботи і тести відповідно до трьох рівнів умінь. Коефіцієнт 
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засвоєння вміння Ку на конкретному рівні обчислювався за формулою 4.2 

[50; 88]: 

 

     

%100



M

R
Ky ,      (4.2) 

де   R – сума реально отриманих умінь конкретного рівня діяльності; 

 М – сума максимально можливих умінь конкретного рівня. 

При цьому діє шкала: 

- 1-й рівень (низький) – ( k1 < 0,7); 

- 2-й рівень (середній) – ( 0,7 < k2 ≤  0,9); 

- 3-й рівень (високий) – ( 0,9  <  k3 ≤  1 ).  

Відповідно до теорії вимірювання С. Стівенса [81], що передбачає 

використання дихометричної номінативної шкали, креативний рівень 

сформованості вміння оцінювався 2 балами, евристичний – 1 балом, 

виконавчий – нулем. За шкалою вимірювання відповідно до кількості 

виокремлених для експертного оцінювання ознак 0–8 балів свідчили про 

низький рівень сформованості системи набутих умінь, 9–18 балів – про 

середній, 19–28 балів відповідали високому рівню сформованості вмінь.  

Особливу увагу в експериментальній роботі приділяли діагностиці 

розвитку в обдарованих учнів розумової (інтелектуальної) сфери, адже кількісні 

характеристики її окремих компонентів можуть мати різні рівні внутрішніх 

індивідуальних відмінностей: в одних учнів окремі розумові здібності більш 

однорідні, в інших – менш однорідні. Зазначені відмінності значною мірою 

впливають на загальний розвиток учня та рівень сформованості його 

компетентностей. 

Діагностика інтелектуального розвитку обдарованого учня – досить 

складне завдання, розв’язання якого є прерогативою шкільного психолога. Але 

й учитель, який працює з обдарованими учнями, має будувати свою роботу на 

психодіагностичній основі, що вимагає оволодіння ним відповідними 

діагностичними методиками (принаймні основними). Важливим показником 



422 

 

інтелектуального розвитку учня є сформованість у нього інтелектуальних 

умінь. 

З огляду на специфіку СШІ «Обдарованість» сформованість 

інтелектуальних умінь аналізу й синтезу перевірялась у процесі вивчення 

предметів природничо-математичного циклу. Учням були запропоновані 

текстові завдання, розв’язання яких потребувало від них таких інтелектуальних 

умінь, як аналіз, синтез, зіставлення, узагальнення, знаходження аналогії тощо.  

Сформованість зазначених умінь перевірялася за допомогою шкільного 

тесту розумового розвитку (ШТРР), який дозволив визначити рівень 

інтелектуального розвитку кожного учня. 

Характеристика рівнів сформованості інтелектуальних умiнь обдарованих 

учнів здійснювалась як за кiлькiсними, так і за якісними показниками. Для 

оцiнки рiвня розвитку вмiнь аналiзу, синтезу, узагальнення за результатами 

ШТРР було застосовано 9-ти бальну шкалу, відповідно до запропонованої 

Б. Гутманом [18], у якій отриманий учнями бал залежав від кiлькості 

правильних вiдповідей на завдання тесту, а також повноти виконання текстових 

завдань. 

Уміння виділяти головне перевірялося шляхом виконання такого 

завдання: обдарованим учням слід було скласти план параграфа (пункту) 

підручника (з алгебри, фізики та ін.) під час самостійної роботи на уроці. З 

метою перевiрки сформованості вмiння аргументувати учням було 

запропоновано розв’язати рівняння у два стовпчики: зліва – твердження, 

викладки, обчислення, справа – аргументи, тобто речення, що пiдтверджують 

правильнiсть тверджень, виконаних викладок та обчислень. 

З метою діагностування розумової (інтелектуальної) сфери учнів 

використовували комплекс таких методик: тест креативності П. Торранса; 

опитувальник креативності Дж. Рензуллі та Р. Хартмана. 

Для діагностування розумової (інтелектуальної) сфери учнів в 

експериментальній роботі був також використаний комп’ютерний варіант тесту 
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Дж. Равена [88]., який визначає здібності сприймати певні об’єкти пізнання, 

охоплювати їх особливості, характер і взаємовідносини або ансамбль, 

сукупність відносин, а через це виконання тесту потребує логічних суджень.  

Розпочинаючи експеримент, прагнули встановити, яке діагностичне і 

прогностичне значення має визначення коефіцієнта інтелектуальності (КІ) 

обдарованого учня (у вітчизняній літературі часто застосовують англійську 

абревіатуру IQ – Intelligence Quatient). Цей показник має важливе значення для 

забезпечення диференційованого та індивідуального підходів до формування 

ключових компетентностей обдарованих учнів. Оброблення даних тесту 

проводилося за матрицями. 

Вивчення продуктів діяльності обдарованих учнів, результатів виконання 

тестових завдань, спостереження за відповідями учнів дали можливість виявити 

рівні сформованості інтелектуальних умінь аналізу, синтезу й узагальнення. 

Як було зазначено вище, важливим показником сформованості ключових 

компетентностей є активність учнів, причому не тільки в процесі навчання, але 

й в позанавчальній діяльності. Водночас пізнавальна активність для тих, хто 

навчається, є провідною. 

Розглянемо параметри пізнавальної активності обдарованих учнів та 

діагностичний інструментарій їх вимірювання.  

Про розвиток пізнавальної активності можна судити за сукупністю 

параметрів, серед яких учені виділяють такі: творча активність, наполегливість, 

завзятість у навчанні, прагнення до самовиховання й самоосвіти 

(Ю. Бабанський [2]); пiзнавальний інтерес, самостійність, ініціативність, а 

також готовність, прагнення до самостійної діяльності, якість цієї діяльності 

(В. Лозова [45; 46]); інтерес, допитливість; оперування набутими знаннями, 

вмiннями й навичками; прагнення учнiв брати участь у дiяльності, 

висловлювати власну точку зору (Г. Щукіна [90]); самостійність і творчий 

підхід; здатність до перенесення знань в іншу ситуацію, оперування знаннями й 

уміннями, участь у роботі класу (Л. Зюбін [22]); усвідомлення діяльності; 

максимальні зусилля, енергійність (В. Бєлєнький [5]); енергійність, 
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інтенсивність діяльності (Н. Половнікова [62]); здатність до аналізу, вмiння 

виділяти проблему, знаходити спосіб та план її розв’язання (А. Рахімов [71]); 

прагнення визначити причину явищ; наполегливість у досягненні мети 

(Т. Шамова [87]).  

У процесі діагностики враховували те, що мірилом активності учнів у 

навчально-пізнавальній діяльності є її результативність у межах заданого часу, 

яка співвідноситься з пізнавальними можливостями учня на певний момент 

[57]. 

Для визначення рівнів сформованості в обдарованих учнів пізнавальної 

активності було застосовано такі діагностичні методики: «Методика з 

конвертами» Г. Щукіної; «Методика проектів» і методика «Референт», 

запропоновані Н. Банніковою; методика «Четвертий зайвий» М. Яковлєвої [55]. 

Також ураховували дані діагностування пізнавального інтересу за допомогою 

вказаних вище методик. 

Проявом в учня активності є такі особистісні якості, як самостійність та 

ініціативність, відповідно пізнавальної активності ‒ пізнавальна самостійність, 

ініціативність. Такого висновку дійшли на підставі вивчення й аналізу наукових 

праць учених (В. Лозова [46], В. Манько [49], В. Попович і Г. Січкаренко [64], 

Г. Сорока [80], В. Шепель [88] та ін.). 

Пізнавальна ініціатива в науково-педагогічній літературі тлумачиться як 

внутрішній поштовх, який є результатом прагнення та власного бажання учня 

до отримання нових знань не тільки шляхом допомоги зі сторони (учителя), але 

й самостійно, а також прагнення до активного застосування цих знань у нових 

видах та формах діяльності [49, с. 127]. Параметрами  пізнавальної 

ініціативності учнів є: його прагнення за вираженим власним бажанням 

виконувати все нові й нові завдання без примусу ззовні, свідомий потяг до 

самоосвіти, збільшення обсягу знань, використання для підготовки до занять 

додаткової літератури. 

Для визначення сформованості в обдарованих учнів пізнавальної 

активності, самостійності та ініціативності здійснювалось спостереження за 
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поведінкою та діями учнів у процесі навчання та позакласної діяльності. При 

цьому першочергова увага приділялась виявленню обдарованими учнями на 

уроках з різних навчальних предметів пізнавального інтересу до вивчення 

навчального матеріалу, прагнення добровільно виконувати додаткові завдання 

(підготовка повідомлень, доповідей, відеопрезентацій тощо) у відповідних до 

ключових компетентностей галузях діяльності, бажання брати активну участь у 

позаурочних формах навчально-виховної роботи. 

Також застосовували такий діагностичний інструментарій: 

спостереження, анкетування, бесіди, експертне оцінювання; тестові завдання; 

методику «Діагностика рівнів сформованості пізнавальної ініціативності учнів 

на основі використання шкали полярних профілів» [49] (додаток Д). 

Розглянемо діагностичний інструментарій, який використано для 

визначення рефлексивно-особистісного критерію сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів. Показниками цього критерію було 

попередньо визначено такі: сформованість особистісних якостей обдарованих 

учнів (морально-вольових, комунікативних, лідерських тощо); адекватність 

самооцінки учнями сформованості власних ключових компетентностей.  

Виконання завдання експериментальної роботи щодо визначення 

характеру сформованості в учнів виділених особистісних якостей, що 

характеризують досліджувані ключові компетентності, відбувалось таким 

чином. Діагностика проводилась за допомогою спостереження, анкетування, 

аналізу продуктів їхньої навчальної діяльності. Крім того, було організоване 

незалежне оцінювання сформованості визначених особистісних якостей учнів 

групою обраних експертів. 

Для визначення особистісних якостей обдарованих учнів застосовували 

комплекс таких методик: «Діагностика комунікативної соціальної 

компетентності (КСК)» [23] (додаток Е1); тематика проблемних тверджень 

(додаток Е2), тест «Комунікативна толерантність» В. Бойка [63] (додаток Е3); 

«Вивчення моральної спрямованості учнів» (методика «Закінчи речення») [63]; 

тест «Оцінка комунікативних умінь і здібностей» [44]; тест «Діагностика 
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схильності особистості до конфліктної поведінки» (методика К. Томаса, 

адаптована Н. Гришиною) [70] (додаток Е4); тест для оцінювання здібностей до 

саморозвитку й самоосвіти Н. Кабусь [85]. Ці методики дозволили з’ясувати 

рівень сформованості в учнів таких якостей: комунікативність, емоційна 

стійкість, життєрадісність, чутливість, здатність до самоконтролю, схильність 

до асоціальної поведінки тощо. 

У процесі діагностики адекватності самооцінки учнів, крім загальних 

методів науково-педагогічного дослідження (педагогічне спостереження, 

анкетування, метод експертних оцінок, бесіди з учнями і вчителями), 

використано такі діагностичні методики: «Виявлення характеру атрибуції 

успіху/неуспіху» А. Асмолова, Г. Бурменської, І. Володарської та інші; 

«Вивчення самооцінки за допомогою процедури ранжування» (за А. Реаном) 

[8]; адаптована методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн 

(у модифікації А. Прихожан) [51] (додаток Е 5); Вивчення самооцінки за 

допомогою ранжування (методика А. Реана) (додаток Е 6); тест «Три оцінки» 

А. Ліпкіної [17] (додаток Е 7); тест «Оціни себе сам» [17] (додаток Е 8); 

модифікована методика М. Куна «Хто Я?» (з метою визначення сформованості 

Я-концепції та самоставлення) (додатки Е 9); «Чи зможу впоратися?» [17] 

(додаток Е  10). 

Рівень самооцінювання учнів визначався на основі отриманих даних за 

такими показниками: зіставлення самооцінки з адекватною оцінкою вчителя; 

характер аргументації самооцінки (спрямованість аргументації на якість 

виконаної роботи; будь-яка інша аргументація; стійкість або нестійкість 

самооцінки, про що обдаровані учні робили висновки за ступенем збігу 

характеру поставленої собі оцінки з відповідями на запитання анкети) [73; 79]. 

Вірогідності даних щодо адекватності їхньої самооцінки сформованості 

ключових компетентностей сприяло застосування методу експертних оцінок. 

Для цього спочатку організовувалось самооцінювання цих компетентностей 

учнями, після чого ці дані самооцінки порівнювались із відповідними оцінками 

незалежних експертів.  
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За результатами проведеної діагностики на констатувальному етапі другої 

фази експерименту були встановлені рівні сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів як інтегрованого утворення, у якому 

кожний з компонентів є рівноцінним за своєю значущістю. Для визначення 

рівня сформованості цих компетентностей було використано формулу 4.3. 

Кк = 
nm

n
n

і

i




1 ,        (4.3) 

де: ni – бал i-го показника, 

m – кількість показників, 

n – максимальний бал i-го показника. 

Високий рівень показника оцінювався 5 балами, середній – 4, низький – 3. 

Узагальнений результат було визначено за методикою А. Киверялга [40], 

відповідно до якої середній рівень вимірюваної якості визначається 25-

відсотковим відхиленням оцінки від середнього за діапазоном оцінок бала. У 

зв’язку з цим оцінка з інтервалу Rmin (27 балів) до 0,25 (Rmax (45 балів) – Rmin) 

свідчить про низький рівень сформованості; високий рівень засвідчують оцінки, 

що перевищують 75 % від максимально можливих. З використанням означеної 

методики рівні сформованості ключових компетентностей обдарованих учнів 

визначались такими інтервалами: високий рівень – від 41 до 45 (50 – 55) балів; 

середній рівень – від 33 до 40 (39 – 49) балів; низький рівень – від 27 до 32 (33 – 

38) балів. 

Відповідно значення коефіцієнтів компетентності Кк в інтервалі 0,91–1,0 

визначає високий рівень сформованості ключових компетентностей 

обдарованих учнів; при 0,72 ≤ Кк ≤ 0,90 – середній рівень; при 0,60 ≤ Кк ≤ 0,71 – 

низький рівень. 

Діагностичний інструментарій, який був застосований для визначення 

динаміки рівня сформованості ключових компетентностей обдарованих учнів, 

узагальнено в додатку Ж. 
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Виявлення показників визначених критеріїв рівня сформованості 

ключових компетентностей обдарованих учнів (високий, середній, низький) 

наведено у п. п. 3.2.3 дисертації. 

Для того, щоб не порушувати логіку експериментального дослідження, 

яке мало специфічні особливості щодо двох фаз проведення, кількісний і 

якісний аналіз результатів діагностики досліджуваних об’єктів на 

констатувальному етапі другої фази експерименту наведено в п. 4.3. 

Наведемо шляхи реалізації розробленої науково-методичної системи. 

 

4.2 Реалізація науково-методичної системи створення освітньо-

розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої 

освіти для обдарованих дітей 

 

Формувальний етап експерименту був спрямований на реалізацію 

розробленої та теоретично обґрунтованої науково-методичної системи 

створення освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей з метою перевірки загальної 

гіпотези й часткових припущень дослідження. 

Формувальний етап експерименту здійснювався відповідно до 

визначених у методологічній підсистемі теоретико-методологічних засад і 

спрямовувався на досягнення загальної мети перевірити вплив освітньо-

розвивального середовища на сформованість в обдарованих учнів ключових 

компетентностей. При цьому формування компетентностей здійснювалося на 

основі врахування типових й індивідуальних особливостей школярів та 

передбачало комплексне засвоєння ними змісту структурних компонентів 

досліджуваних компетентностей. 

Оскільки учасниками педагогічного експерименту були обдаровані учні, 

ми зважали на необхідність ретельного обстеження всіх можливих результатів 

педагогічного впливу, які необхідно перевірити, щоб максимально зменшити 

ризик негативних змін в особистості учнів. Слід було врахувати всі особливості 
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освітньо-розвивального середовища, змоделювати оптимальний розклад занять, 

продумати режимні моменти, обсяги навантажень, погодити перебіг 

експерименту з планами роботи школи-інтернату. 

Уточнення логіки і процедур кожного етапу дослідно-експериментальної 

роботи було пов’язане з основними напрямами дослідження, виділеними на 

основі попереднього теоретичного аналізу проблеми. Ці напрями передбачали 

вивчення основних характеристик освітньо-розвивального середовища та його 

впливу на сформованість в обдарованих учнів ключових компетентностей. 

Розроблена науково-методична система створення освітньо-розвивального 

середовища в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей реалізовувалась згідно з визначеними технологічними 

етапами: підготовчим, діяльнісно-формувальним та рефлексивно-

коригувальним. 

Усі етапи дослідно-експериментальної роботи були пов’язані між собою, 

логічно і послідовно спрямовані на вивчення основної проблеми дослідження. 

Вони включали декілька експериментальних серій, що розв’язували різні 

завдання дослідження, зокрема забезпечення змістово-діяльнісної підсистеми.  

Як було зазначено в попередньому підрозділі, формувальний етап першої 

фази експерименту був спрямований на створення освітньо-розвивального 

середовища в СШІ «Обдарованість» та поглиблення готовності вчителів до 

формування ключових компетентностей обдарованих учнів в умовах указаного 

середовища. У цей період здійснювали підготовчий етап технології реалізації 

розробленої науково-методичної системи. Він передбачав виконання таких 

завдань: 

1. Створити комфортне просторово-предметне оточення обдарованих 

учнів. 

2. Розробити управлінське та методичне підґрунтя для формування 

ключових компетентностей школярів.  

3. Визначити спеціалізацію освіти обдарованих учнів на основі вхідної 

діагностики.  
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4. Забезпечити професійно-педагогічну готовність учителів до 

формування ключових компетентностей учнів в умовах освітньо-розвивального 

середовища. 

Послідовно розглянемо кожне з наведених завдань. Для виконання 

першого завдання було розроблено «Концепцію розвитку Комунального 

закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради», яка включала й «Концепцію 

розвитку матеріально-технічної бази та фінансово-господарської діяльності 

закладу освіти» (додаток З 1). Результатом її реалізації стали поява п’ятнадцяти 

сучасно обладнаних кабінетів для навчання; двох комп’ютерних класів, 

підключених до мережі Інтернет; спортивної, тренажерної та актової зал; 

кабінету обслуговувальної праці; слюсарної та механічної майстерень; 

бібліотеки (28560 примірників підручників, навчально-методичної та 

художньої літератури); мультимедійного обладнання; двох спальних корпусів з 

комфортними умовами проживання; харчоблоку з їдальнею; медичного блоку з 

ізолятором; пральні та транспортних засобів. 

Для забезпечення управлінського підґрунтя формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів в умовах освітньо-розвивального 

середовища закладу освіти – друге завдання підготовчого етапу – було 

укладено «Угоду про науково-методичне співробітництво Інституту педагогіки 

НАПН України (лабораторії педагогічних інновацій) з комунальним закладом 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів “Обдарованість” 

Харківської обласної ради», «Угода про творчу співпрацю лабораторії 

впровадження педагогічних інновацій Інституту педагогіки АПН України та 

обласної спеціалізованої школи-інтернату II-Ш ступенів “Обдарованість” 

Харківської обласної ради» та «Програма експериментальної діяльності школи-

лабораторії при АПН України – «Обласної спеціалізованої школи-інтернату ІІ-

ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» (додатки З 2, З 3, З4). 

З їх урахуванням було розроблено програму І (підготовчого) етапу дослідно-

експериментальної роботи за темою: «Організаційно-педагогічні засади 
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інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів» (додаток З5) та 

«Програму дослідно-експериментальної роботи за темою: «Проектування 

розвивального освітнього середовища обласної спеціалізованої школи-

інтернату “Обдарованість”» (додаток З6). Це дозволило вивести створення 

освітньо-розвивального середовища СШІ “Обдарованість” на якісно новий 

рівень.  

Лабораторія педагогічних інновацій надавала науково-методичну 

допомогу школі-інтернату з метою удосконалення її педагогічної роботи, 

підвищення ефективності навчання, демократизації та гуманізації освітнього 

процесу, впровадження передових педагогічних ідей і технологій. Також 

фахівці Інституту педагогіки НАПН України регулярно організовували заняття 

для вчителів у формі лекцій та семінарів. 

Визначенню спеціалізації навчання обдарованого учня на основі вхідної 

діагностики – третє завдання підготовчого етапу – сприяло створення 

науково-практичної лабораторії дослідження і розвитку обдарованості учнів 

СШІ «Обдарованість». Для організації її роботи було розроблено «Положення 

про науково-практичну лабораторію дослідження і розвитку обдарованості 

учнів КЗ «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» (додаток З 7). Лабораторія 

здійснювала роботу за такими напрямами: 

- розроблення й адаптація критеріїв і методів оцінки інтелектуального і 

творчого потенціалу учнів; 

- створення системи пошуку інтелектуально і творчо обдарованих учнів; 

- розроблення й апробація методів і методик розвитку пізнавальної 

мотивації та пізнавальної активності учнів; 

- розроблення й апробація критеріїв і методів оцінки продуктивності 

інтелектуальної та творчої діяльності учнів; 

- вивчення особливостей процесу соціалізації обдарованих учнів і 

створення сприятливих умов щодо їх подальшої адаптації в соціумі; 
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- дослідження використання психологічних та інформаційних ресурсів 

щодо створення сприятливих умов сталого й динамічного інтелектуального і 

творчого розвитку обдарованих учнів; 

- розроблення, адаптація й апробація психологічного інструментарію 

(психодіагностичних, тренінгових методик) щодо вивчення та розвитку 

інтелектуальної і творчої обдарованості учнів. 

Лабораторія тісно взаємодіяла з навчальними закладами середньої і вищої 

освіти Харківської області, Центром практичної психології і соціальної роботи, 

Комунальним закладом «Харківська академія неперервної освіти», 

психологічним факультетом Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна, структурними підрозділами дистанційної освіти закладів вищої 

освіти та іншими, спорідненими за напрямом діяльності установами освіти 

України та зарубіжжя. 

Одним із завдань роботи лабораторії було складання плану розвитку 

учнів (додаток И 1). На основі розробленого плану обдарований учень обирав, 

яким видом науково-дослідної роботи займатиметься: МАН «Психологія», 

МАН «Педагогіка», МАН «Біологія», МАН «Історія»; з якого предмету братиме 

участь в олімпіадах (педагогіка та психологія, українська мова та література, 

англійська мова, хімія, біологія); у яких конкурсах та турнірах братиме участь 

(«Юний хімік», «Мечниковський турнір», біологічний конкурс «Дивовижний 

світ водойм» тощо).  

Для визначення спеціалізації обдарованого учня враховували, окрім 

результатів тестування рівня знань, умінь та навичок, якими він володіє, ще й 

результати анкетування. Анкета прийому учнів на навчання до СШІ 

«Обдарованість» наведена у додатку И 2. 

Важливого значення надавали думці випускників закладу освіти, для чого 

використовували відповідні анкети (додаток И 3). 

Враховуючи специфіку спеціалізованих закладів освіти для обдарованих 

дітей, адміністрація та педагогічний колектив СШІ «Обдарованість» значну 

увагу приділяли соціально-психологічному клімату, для чого було розроблено 
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анкету СПК для учнів (додаток И 4), результати аналізу якої давали можливість 

встановити стан їхнього задоволення організацією роботи школи, якістю 

викладання предметів, відносинами між вчителями, вихователями, учнями, 

харчуванням тощо.  

Розглянемо експериментальну роботу з розв’язання  четвертого завдання 

підготовчого етапу технології реалізації розробленої системи зі створення 

освітньо-розвивального середовища щодо забезпечення професійно-педагічної 

готовності вчителів до формування ключових компетентностей учнів в 

умовах освітньо-розвивального середовища. 

Указану готовність розглядаємо як інтегровану якість, що акумулює в 

собі психологічну готовність до відповідного напряму професійно-педагогічної 

діяльності та сукупність методичної, креативної та дослідницької 

компетентностей.  

Наукове керівництво програмою професійного зростання учителів СШІ 

«Обдарованість», консультування педагогів забезпечував Науково-дослідний 

інститут педагогіки імені В. О. Сухомлинського Харківського національного 

педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.  

Для забезпечення професійно-педагогічної готовності вчителів до 

формування ключових компетентностей учнів в умовах освітньо-розвивального 

середовища було розроблено програму професійного зростання «Сучасний 

педагог-інноватор», яка передбачала проведення циклу семінарських занять 

відповідно до авторської програми «Взаємодія педагога-інноватора з 

обдарованими учнями».  

Із метою забезпечення психологічної готовності вчителів до формування 

ключових компетентностей учнів в умовах освітньо-розвивального середовища 

використовувалися різноманітні форми науково-методичної роботи: науково-

методичні ради, педагогічні читання, лекції, науково-практичні семінари, 

конкурси з педагогічної майстерності тощо. Зазначимо, що в процесі 

експериментальної роботи прагнули того, щоб указані заходи здійснювалися на 

принципах системності й наступності. 
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Для педагогічного колективу СШІ «Обдарованість» було прочитано 

низку лекцій й організовано науково-практичні семінари, присвячені 

досліджуваній проблемі на такі теми: «Роль і значення освітньо-розвивального 

середовища закладу освіти у формуванні ключових компетентностей 

обдарованих учнів», «Розвиток закладу освіти в контексті Концепції «Нова 

українська школа», «Ключові компетентності учнів у контексті сучасних 

викликів» та ін. 

Важливу інформацію для роботи з підвищення професійної мотивації 

вчителі отримували з колективних та індивідуальних бесід з педагогами школи-

інтернату. На основі результатів таких бесід відбувався аналіз й узагальнення 

висловлених думок стосовно досліджуваної проблеми; з’ясовувались 

конструктивні й деструктивні погляди щодо її розв’язання; труднощі, що 

виникають у вчителів під час роботи з обдарованими учнями тощо. Це давало 

можливість планувати й коригувати подальшу методичну роботу з 

педагогічним колективом. Значною мірою стимулюванню й розвитку мотивації 

вчителів сприяло проведення групових та індивідуальних консультацій 

педагогами ЗВО. 

Для формування методичної компетентності вчителів у заданому 

напрямі запроваджували такі форми науково-методичної роботи школи, як: 

засідання педагогічних і науково-методичних рад, психолого-педагогічні  

консиліуми, інструктивно-методичні наради, семінари-практикуми, школа 

передового досвіду, ярмарки педагогічних ідей та виставки науково-методичної 

літератури, методичні бюлетені, конкурс «Учитель року», методичні 

об’єднання, предметні тижні тощо.  

Крім розширених засідань педагогічної ради, для вчителів систематично 

проводилися засідання малих педагогічних рад, у яких брали участь 

представники адміністрації школи, керівники методичних об’єднань. На ці 

засідання рад запрошували провідних науковців у галузі педагогіки і 

психології, які виступали з доповідями з досліджуваної проблеми, а також 
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проводили консультативну роботу з педагогічними працівниками СШІ 

«Обдарованість».  

Для того, щоб учителі опанували необхідні методичні знання і вміння,  

використовували різні форми й методи роботи, як-от: семінар-практикум, 

школа передового досвіду, захист банку ідей, методичний день, «методичний 

ринг», «панорама методичних новинок», «педагогічний вернісаж», 

«методичний фестиваль», «методичний міст», тренінг, ділова гра, 

взаємовідвідування занять, самоосвіта тощо [60]. 

В інтерактивній формі з педагогічним колективом було проведено 

семінарські заняття: «Домашнє завдання як дидактична проблема»; 

«Психолого-педагогічний супровід науково-дослідницької роботи 

обдарованого учня»; «Суть і зміст методичного менеджменту», «Створення 

системи методичного супроводу в школі-інтернаті». 

Робота із забезпечення креативної компетентності учителів 

передбачала ознайомлення педагогів із сучасними тенденціями інноваційної 

освіти; розвиток їхнього інноваційного мислення і творчих здібностей. У 

процесі такої роботи розв’язували  такі завдання:  

- розроблення методичного супроводу освітньої діяльності вчителя СШІ 

«Обдарованість» на інноваційній основі;  

- конструювання освітнього процесу, виходячи з його логіки, на основі 

вільного застосовування в педагогічній практиці інноваційних технологій; 

- знаходження обґрунтованих рішень будь-якого педагогічного завдання, 

орієнтуючись на розвиток обдарованих учнів і саморозвиток;  

- організація високого рівня співпраці з учнями на основі інноваційних 

технологій, у процесі якої вони активно залучаються до навчальної діяльності; 

- реалізації синергії у взаємодії різних напрямів педагогічної діяльності 

на інноваційній основі. 

Для вчителів викладачі ЗВО проводили спеціально організований 

семінар-тренінг «Розвиток творчої ініціативи вчителя на основі інноваційних 
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підходів до організації освітнього процесу». У межах такого заходу вони були 

ознайомлені із сучасними тенденціями інноваційної освіти, з алгоритмом 

складання інтелект-карт як інструменту візуалізації інформації, особливостями 

застосування евристичних методів розв’язання творчих завдань, специфікою 

ноосферної освіти тощо. 

З метою підвищення рівня креативної компетентності вчителів у школі-

інтернаті було створено творчі групи, які працювали над досліджуваною 

проблемою. У цих групах учителі опрацювали наукову й науково-методичну 

літературу з визначених питань, аналізували, систематизували отриману цінну 

інформацію, вивчали інноваційний педагогічний досвід, узагальнювали його, 

визначали можливі шляхи творчого застосування, а потім доводили їх до 

відома всього педагогічного колективу. Творчі групи вчителів долучалися до 

розроблення творчих проектів, які впроваджувалися в освітній процес школи-

інтернату. 

Поглиблення дослідницької компетентності вчителів забезпечували 

шляхом проведення комплексу науково-методичних семінарів та лекцій за 

такими темами: «Суть і характеристика дослідницької компетентності 

вчителя», «Методичні аспекти роботи з обдарованими учнями», «Шляхи 

формування дослідницької компетентності вчителя», «Структура й логіка 

педагогічного дослідження», «Розроблення наукового апарату педагогічного 

дослідження», «Опрацювання джерел наукової інформації», «Методи науково-

педагогічного дослідження», «Оформлення та представлення результатів 

педагогічного дослідження», «Дослідницька діяльність учнів закладів загальної 

середньої освіти». До цієї роботи залучався професорсько-викладацький склад 

ЗВО. 

Більш детально поетапність формування дослідницької компетентності 

описано в роботах автора [91; 92]. 

Для забезпечення зворотного зв’язку з учнями щодо результативності 

педагогічної діяльності вчителів закладу освіти було розроблено анкету 

вивчення стану викладання предмету учителем (додаток И5).  
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Формувальний етап другої фази експерименту був спрямований на 

експериментальну перевірку впливу науково-методичної системи на 

сформованість ключових компетентностей обдарованих учнів. Формувальний 

експеримент здійснювали згідно з Концепцією діяльності КЗ «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської 

обласної ради» (додаток К 1). 

Розкриємо зміст експериментальної роботи з формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів у межах когнітивної, соціальної, творчої та 

особистісної сфер створеного в СШІ «Обдарованість» освітньо-розвивального 

середовища. Їй передувало додаткове поглиблене вивчення особливостей 

формування кометентностей обдарованих учнів [4; 9; 12; 14; 16; 18; 45; 50; 59; 

67; 69; 76; 78; 83; 89; 91; 95]. 

Когнітивна сфера освітньо-розвивального середовища. У її межах учні 

оволодівали відповідно до змісту кожної з досліджуваних ключових 

компетентностей знаннями й уміннями, зокрема:  

– спілкування державною (і рідною – у разі відмінності) мовами – 

навчали учнів грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно 

вживати в мовленні термінологію з окремих предметів; чітко, лаконічно та 

зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність 

тверджень; уникати запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; 

поповнювати свій словниковий запас;  

– спілкування іноземними мовами – спілкування учнів відбувалося в 

межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; учнів 

учили розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні 

тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати 

спілкування в письмовій формі відповідно до поставлених завдань; 

використовувати в разі потреби невербальні засоби спілкування за умови 

дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні 

комунікативні стратегії відповідно до різних потреб. Зазначимо, що вихованці 

спеціалізованої школи-інтернату вивчають дві іноземні мови; 
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– математична компетентність – навчали учнів розв’язувати 

математичні задачі, обов’язково такі, що моделюють реальні життєві ситуації; 

– основні компетентності у природничих науках і технологіях – перед 

учнями ставили завдання розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; 

будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися 

технологічними пристроями, а також будувати графіки та діаграми, які 

ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності 

на природу; 

– інформаційно-цифрова компетентність – основним завданням учнів 

було навчитися структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати 

алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; 

використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її 

достовірність; доводити істинність тверджень; 

– уміння вчитися впродовж життя – учні вчилися визначати мету 

навчальної діяльності, добирати й застосовувати потрібні знання та способи 

діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою 

навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, 

контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; 

доводити правильність власного судження або визнавати помилковість; 

– ініціативність і підприємливість – учнів навчали генерувати нові ідеї, 

розв’язувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати 

оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, 

ефективності та точності з метою вибору найкращого рішення; аргументувати 

та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, 

шукаючи оптимальні способи розв’язання життєвого завдання, а також 

розв’язувати завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі); 

– соціальна і громадянська компетентності – учнів навчали 

висловлювали власну думку, слухати й чути інших, оцінювати аргументи та 

змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою 

позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; 
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співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль у командній 

роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, 

робити споживчий вибір, спираючись на різні дані, а також працювати із 

завданнями різного соціального змісту; 

– загальнокультурна обізнаність – учні оволодівали знаннями й 

вміннями, які характеризують людину культури; культивували повагу до 

культурного розмаїття в глобальному суспільстві; прагнули до усвідомлення 

впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства; 

– екологічна грамотність і здорове життя –  учнів навчали самостійно 

аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на 

основі різних даних; школярі вчилися враховувати правові, етичні, екологічні і 

соціальні наслідки рішень; також вони створювали навчальні проєкти, 

розв’язували задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу 

життя. 

З огляду на профільну природничо-математичну спрямованість навчання 

в СШІ «Обдарованість», особливу увагу у цій сфері приділяли формуванню 

математичної, інформаційно-цифрової компетентностей та компетентності у 

природничих науках і технологіях. 

Експериментальну роботу з формування вказаних компетентностей 

продемонструємо на прикладі формування математичної компетентності 

обдарованих учнів. 

Відповідно до визначених компонентів математичної компетентності 

обдарованих учнів у першу чергу передбачалося формування в них позитивної 

мотивації до вивчення математики, ціннісного ставлення до математичної 

діяльності. Для цього актуалізували прагнення учнів до особистісного 

самовдосконалення й потребу у формуванні математичної компетентності; 

активізували їхню спрямованість на розуміння і вільне оперування набутими 

математичними знаннями і вміннями, самостійний пошук знань, перенесення 
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відомих способів математичної діяльності в нові, нетипові ситуації, на прояв 

активності думки, ініціативності,  розвиток власного творчого потенціалу.  

Із метою формування математичної грамотності кожну тему вивчали за 

таким алгоритмом: 

- математичні факти, історичні відомості та їх прикладна значущість у 

мотиваційно-ціннісному аспекті; 

- теоретичні знання (математичні поняття, закони, теорії, знання про 

структуру математичної діяльності і про методи математичного пізнання) у 

когнітивному аспекті; 

- математичні задачі на практичне використання теоретичних знань в 

операційно-технологічному аспекті; 

- завдання на самоконтроль, самоаналіз і самооцінку математичної 

діяльності в рефлексивному аспекті. 

Для розвитку рефлексивних умінь здійснювалися самоконтроль, 

самоаналіз і самооцінка математичної діяльності, що сприяло усвідомленню 

учнями значущості математичної компетентності для саморозвитку. На уроках 

математики створювалися можливості для використання різнорівневого 

підходу до навчання обдарованих учнів. Продуктивними були такі форми 

математичної діяльності, за яких учні займали суб’єктну позицію: розв’язання  

особистісно-розвивальних завдань, активна участь у розв’язанні  евристичних 

завдань, індивідуальна і групова дослідницька діяльність, виконання 

рефлексивних завдань. При цьому вчителі безпосередньо впливали на учнів 

через навіювання особистої, суспільної значущості, успішності математичної 

діяльності.  

Забезпеченню позитивної мотивації обдарованих учнів до математичної 

діяльності сприяло: 

- надання особистісного сенсу математичним завданням (запропоновані 

для розв’язання математичні проблеми були пов’язані зі сферою інтересів і 
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потреб учня, із цінністю математичних знань і вмінь у навчальній і 

позанавчальної діяльності);  

- нестандартні вимоги математичних завдань (скласти математичний 

вірш, казку, пісню, нарис, інтерв’ю; скласти кросворд, гру, вікторину; навести 

опис процесу розв’язання завдань з точки зору літературних персонажів 

(наприклад, написати розповідь від імені числа «пі»);  

- включення учнів у перегляд й обговорення документальних фільмів 

про життя знаменитих математиків, математичних відкриттів; у підготовку 

доповідей з історії математики, статей, фото- та відеоматеріалів на різні теми 

(«Симетрія навколо нас», «Геометричні тіла в повсякденному житті», 

«Геометрія в архітектурі м. Харкова» тощо); в організацію математичних 

вечорів. 

У процесі навчання створювали для учнів ситуації успіху, які були 

спрямовані на вироблення в них внутрішньої суб’єктної позиції; відкритого, 

активного, стійкого й усвідомленого ставлення до математичної діяльності.  

Для активного включення обдарованого учня в самостійну математичну 

діяльність застосовувалися методи доцільно дібраних завдань, методи 

учнівського планування й самоорганізації навчання (визначення 

старшокласником етапів і змісту самостійної математичної діяльності), методи 

рецензії та рефлексії (рецензія усного виступу, тексту книги або статті, 

завдання; поточна і підсумкова рефлексія). Добиралися математичні завдання 

таким чином, щоб вони відповідали інтересам індивідуальної математичної 

підготовленості учня; його включенню в їх самостійне виконання тощо. 

На сформованість інформаційно-цифрової компетентності 

обдарованого учня значною мірою вплинуло створення в школі-інтернаті 

лабораторії інформаційних технологій, для організації роботи якої було 

розроблено «Положення про лабораторію інформаційних технологій навчання 

«Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість» 

Харківської обласної ради» (додаток К 2).  

Діяльність цієї лабораторії була спрямована на: 
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- впровадження та інтеграцію дистанційного навчання в освітній процес; 

- організацію дистанційного навчання в межах взаємодії із ЗВО; 

- створення та поповнення методично-інформаційних ресурсів СШІ 

«Обдарованість» навчальними відеофільмами, електронними посібниками, 

матеріалами мультимедійних інтерактивних уроків тощо; 

- технічну підтримку методично-інформаційних ресурсів (зйомка, 

оброблення, монтаж відеоматеріалів) 

- забезпечення стійкого функціонування та розвитку корпоративної 

комп’ютерної мережі СШІ «Обдарованість»; 

- організацію засвоєння та використання нових програмних і технічних 

засобів інформаційних технологій в освіті, накопичення загального й 

тематичного прикладного програмного забезпечення; 

- програмно-технічний, методичний та організаційний супровід 

навчальних комп’ютерних класів і комп’ютерного обладнання предметних 

кабінетів; 

- створення, актуалізація й розвиток WWW-серверів, які забезпечують 

представництво СШІ «Обдарованість» в світовому інформаційному просторі; 

- надання співробітникам, учням часу для роботи з комп’ютерною 

технікою лабораторії, включаючи вихід в Інтернет; 

- тиражування засобів навчального призначення, зокрема методичних 

розробок, посібників та підручників, авторами яких є викладачі школи. 

Створена лабораторія сприяла розвитку й функціонуванню інформаційної 

інфраструктури СШІ «Обдарованість» та її зв’язку з регіональним і світовим 

інформаційним простором, забезпечувала інформаційно-технічну та методичну 

підтримку взаємодії з іншими суб’єктами освітянської діяльності засобами 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, здійснювала розроблення 

та впровадження програмно-технічних засобів інформатизації освітнього 

процесу, управління, а також проведення дослідних робіт у галузі нових 

інформаційних технологій.  
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Лабораторія забезпечувала організацію освітнього процесу СШІ 

«Обдарованість» за допомогою такого інструментарію: навчальні відеофільми, 

електронні презентації, аудіозаписи; програмні засоби навчання (Microsoft 

Power Point, Microsoft Excel); контрольно-діагностичні системи (Test-W2, 

MyTest, Testing); віртуальні лабораторії (ChemLab); інформаційно-пошукові 

довідкові системи. 

Із метою удосконалення системи інформаційної освіти Комунального 

закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів 

“Обдарованість” Харківської обласної ради» було розроблено «Програму 

створення єдиного інформаційного простору Комунального закладу «Обласна 

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської 

обласної ради» (додаток К 3). 

Підвищена увага до формування інформаційно-цифрової компетентності 

є адекватною реакцією на запити сьогодення. Водночас при цьому слід 

враховувати, що обдаровані учні із сільської місцевості мають, як правило, 

низький рівень її сформованості. Це підтвердили дослідницькі заходи, 

застосовані під час їхнього вступу до СШІ «Обдарованість». Тож зусилля 

адміністрації та педагогічного колективу були сконцентровані на усуненні цієї 

проблеми. 

Для посилення розвивального вектора навчання в закладі освіти 

впроваджували: елективні спецкурси за напрямами спеціалізації обдарованих 

учнів та систему міжпредметних спецкурсів, інтегровані та проблемні уроки, 

активні та інтерактивні методи кооперативного навчання (робота в парах, 

робота в групах, коло ідей), методи колективно-групового навчання (мікрофон, 

мозковий штурм); технології ситуативного моделювання (імітаційна гра, 

рольова гра); технології опрацювання дискусійних питань; тренінги; кейс-

метод, метод проєктів, метод синектики, метод фокальних об’єктів, метод 

контрольних питань, позакласна (літні школи, факультативи, секції, наукове 

товариство учнів тощо) робота. 
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Особистісна сфера освітньо-розвивального середовища значною мірою 

створювала умови для формування таких компетентностей, як обізнаність та 

самовираження у сфері культури та екологічна грамотність і здорове життя. 

Цьому сприяла навчальна діяльність (реалізація індивідуальних освітніх 

траєкторій, проведення форумів, брифінгів, дебатів) і позанавчальна 

(факультативи, участь у секціях паверліфтингу, футболу, баскетболу, легкої 

атлетики, спортивного туризму; конкурси з долікарської допомоги, тематичні 

місячники з проблеми здоров’язбереження, відвідування театрів, планетарію, 

кінотеатрів, музеїв тощо). 

Для задоволення індивідуальних нахилів й уподобань обдарованих учнів, 

а також розвитку їхніх творчих здібностей забезпечувалися індивідуальні 

освітні траєкторії для кожного з них, які реалізовувалися в межах кластера. Для 

цього було здійснено практико-орієнтований проєкт «Індивідуальна освітня 

траєкторія учня». Утіленню такого підходу сприяли укладені договори між 

СШІ «Обдарованість» і провідними університетами Харкова (Харківський 

національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний 

аерокосмічний університет «ХАІ», Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця, Харківський національний фармацевтичний 

університет, Харківський національний університет міського господарства 

імені О. М. Бекетова, Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Харківський національний університет радіоелектроніки, 

Національний технічний університет «ХПІ») а також із Науково-дослідним 

інститутом проблем машинобудування Національної академії наук України. 

(додаток Л 1). На такій основі було утворено освітні кластери. 

Кластери стали базою для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій, 

які вибудовувалися з урахуванням навчання обдарованих учнів в лабораторіях 

закладів вищої освіти та зайнятості в освітньому процесі школи-інтернату, 

участі у факультативах, гуртках, секціях тощо. Так, у Харківському 

національному аерокосмічному університеті «ХАІ» відбувалося відпрацювання 

практичної частини програми з інформатики на базі кафедри комп’ютерних 
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систем літальних апаратів, щотижня за графіком здійснювалося наукове 

керівництво роботою учнів як слухачів Малої академії наук України. У 

хімічних лабораторіях Харківського національного університету імені 

В. Н. Каразіна обдаровані учні відпрацьовували практичну частину програми з 

хімії, готувались до турнірів, олімпіад, конкурсів МАН.  

Для координації роботи в межах кластера було створено таку інноваційну 

освітню структуру, як університетська кафедра. Її діяльність регулювалася 

«Положенням про університетську кафедру» (додаток Л 2), в якому зазначені 

напрями діяльності, правова основа, механізми управління та організація 

взаємодії її учасників.  

Основними завданнями університетської кафедри визначено такі: 

створення в шкільному середовищі ситуації прориву в майбутнє на підставі 

нової гуманістичної етики науки; формування в усіх суб’єктів освітньо-

розвивального середовища здібності до самоосвіти тощо.  

Упродовж реалізації діяльнісно-формувального етапу технології 

створення освітньо-розвивального середовища в СШІ «Обдарованість» 

університетська кафедра сприяла: науково-методичному супроводу організації 

профільного та допрофільного навчання; науково-дослідницькій роботі з 

актуальних проблем забезпечення неперервного навчання упродовж життя; 

забезпеченню довузівської підготовки обдарованих учнів. 

Інформація щодо співробітництва СШІ «Обдарованість» з вищими 

навчальними закладами та науковими установами наведена в додатку Л 3. 

Діяльність із ЗВО конкретизувалася через розроблення відповідних 

договірних зобов’язань. Приклад «Договору про створення навчально-

наукового комплексу «Обдарованість»» наведено в додатку Л 4. 

Одним із результатів роботи в межах кластера стала активна участь 

обдарованих учнів у різних конкурсах, турнірах, олімпіадах тощо. Як приклад 

наведемо дані про учнів, що були направлені до участі в ІІ етапі за 

результатами відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
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дослідницьких робіт учнів-членів Харківського територіального відділення 

Малої академії наук України (додаток Л 5). Серед тем були такі: 

- біологія та хімія; зоологія та ботаніка: «Динаміка розвитку септоріозу 

на посівах ярої пшениці та розробка заходів захисту»; «Вирощування та 

зберігання капусти цвітної залежно від особливостей гібридів»; «Вплив 

температури на якість насіння пшениці при зберіганні» 

- літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство; українська 

література: «Свобода вибору та вибір свободи: драма жіночої екзистенції в 

романі В. Підмогильного «Місто»; 

- мовознавство; українська мова: «Експресивна лексика в мові поезії 

Сергія Жадана (на матеріалі збірки «Тамплієри»)»; «Функціонально-семантичні 

особливості прецедентних феноменів в авторських колонках Сергія Жадана»; 

- фізика та астрономія: «Дослідження фібрилярних білкових агрегатів 

методами флуоресцентної спектроскопії та молекулярного моделювання»; 

«Релятивістський рівноприскорений рух»; 

- комп’ютерні науки «Розробка хмарного сервісу «SKY-STORAGE». 

Реалізації індивідуальної освітньої траєкторії учнів спряла діяльність 

гуртків і секцій, участь старшокласників у факультативах. На базі СШІ 

«Обдарованість» діють гуртки і секції за такими напрямами: 

- інтелектуальний: шахи, країнознавство (англійська мова), українська 

народна творчість; 

- художньо-естетичний: прикладне мистецтво («Умілі руки», 

«Рукодільниця»), деревообробка, фольклорна творчість; 

- фізкультурно-спортивний: волейбол, футбол, легка атлетика, 

паверліфтинг. 

Також було створено умови для дидактичного вибору учнів, гнучкий 

розклад занять, занять у бібліотеках тощо. Допускалося дострокове 

переведення до старшого класу з випробувальним терміном до 6 тижнів з 
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можливістю повернення до попереднього класу, вивчення курсів за програмою 

старших за віком класів та ЗВО. 

Обдаровані учні додатково вивчали елективні спецкурси: «Основи 

інформатики», «Розв’язування задач з параметрами», «Модуль числа», 

«Методи наукових досліджень», «Хімія в побуті», «Основи алгоритмізації та 

програмування» та ін. 

Приклад індивідуальної освітньої траєкторії обдарованого учня наведено 

у додатку Л 6. 

Соціальна сфера освітньо-розвивального середовища реалізовувалась 

таким чином. Важливе значення для формування ключових компетентностей 

має виховна діяльність. Головною метою цієї діяльності СШІ «Обдарованість» 

є побудова ефективної виховної системи на засадах загальнолюдських, 

полікультурних, громадських цінностей, забезпечення фізичного, морально-

духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої 

особистості, громадянина України і світу. 

Особливу увагу адміністрація школи приділяла змістовному наповненню 

вільного часу учнів. Щомісяця вони відвідували вистави харківських театрів, 

вечори відпочинку, постійно організовувалися різноманітні творчі та 

інтерактивні конкурси. Такий підхід має особливе значення для учнів із 

сільської місцевості, навчання яких за таких умов реалізує принцип цілісного 

підходу до формування гармонійної особистості та дозволяє надолужити певні 

прогалини в їхньому культурному компоненті. 

У школі-інтернаті з метою збереження здоров’я учнів здійснюється 

постійна взаємодія медичних працівників та психолога школи з усім 

педагогічним колективом, що дає можливість забезпечувати: систематичний 

медичний огляд учнів; моніторинг і корекцію стану здоров’я; додержання ними 

санітарно-гігієнічних норм і правил; проведення лікувально-профілактичних 

заходів. Учні, перебуваючи в такому середовищі, мають можливість 

підвищувати власну екологічну грамотність і здоровий спосіб життя. Додатково 

застосовувалися також різноманітні позаурочні форми фізичного виховання: 
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фізично-оздоровчі заняття в режимі дня; заняття в фізкультурних гуртках і 

спортивних секціях; заняття в групах загальної фізичної підготовки, 

лікувальної фізичної культури та фізичної реабілітації. Для забезпечення 

фізичного розвитку учнів та формування компетентності  здорового способу 

життя проводили різноманітні спортивні змагання: «Веселі старти», 

легкоатлетичний крос; відзначали День фізичної культури та спорту, Всесвітній 

день боротьби зі СНІДом, Всесвітній день здоров’я. 

Упродовж експериментальної роботи організовували та проводили 

значну кількість загальношкільних заходів (свята, тематичні виставки 

стіннівок, колажів, дитячих фотографій тощо). 

Надзвичайно важливе значення для формування соціальної та 

громадянської компетентності має національно-патріотичне виховання 

обдарованих учнів. У контексті вказаного напряму виховної роботи проходили 

заходи з нагоди відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат, були 

проведені зустрічі із захисником донецького аеропорту та ліквідатором аварії 

на Чорнобильській АЕС.  

Традиційно в школі-інтернаті відбувалися заходи з нагоди відзначення 

Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана, Дня українського 

козацтва, Дня української писемності та мови, Дня пам’яті жертв Голодомору 

та політичних репресій, Дня Соборності України, Дня пам’яті жертв аварії на 

Чорнобильській АЕС. Слід відзначити ефективність такого виховного заходу, 

як військово-патріотична  гра «Сокіл». Для учнів із сільської місцевості 

актуальними також є заходи, пов’язані з місцем їхнього постійного проживання 

(«Земля мого дитинства», «Моя земля – земля моїх батьків» тощо). 

Важливим напрямом в освітньому процесі школи-інтернату є робота 

органів учнівського самоврядування. З 2009 року в школі-інтернаті 

впроваджується модель учнівської організації «Шкільне містечко», у межах 

якої раз на рік проходять вибори мерії «Шкільного містечка». 
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Під час організації освітнього процесу використовуються колективні 

творчі справи, інформаційно-комунікативні та проєктні технології, 

упроваджуються інноваційні, інтерактивні  та діалогічні форми діяльності. 

Системне запровадження вказаних навчально-виховних заходів 

відповідно до положень Концепції СШІ «Обдарованість» сприяло формуванню 

таких цінностей обдарованих учнів, як: вічні цінності (совість, честь, гідність, 

доброта, справедливість, милосердя, здоров’я, любов тощо); національні 

цінності (любов до Батьківщини, почуття національної гідності, пошана до 

національних символів, обрядів, свят тощо); громадянські цінності; цінності 

сімейного життя.  

Традицією закладу освіти стали від’їзди два рази на рік обдарованих 

учнів за кордон, де вони мали змогу спілкуватися іноземними мовами зі своїми 

однолітками (деякі з яких були випускниками школи-інтернату) та 

розширювати світогляд. Так, школярі відвідали Німеччину, Чехію, Польщу, 

Францію та Італію. Така практика має особливе значення для учнів із сільської 

місцевості, адже ці поїздки частіше за все були їхнім першим виїздом за 

кордон, тож мали великий позитивний уплив.  

Наведений напрям роботи ми й у подальшому будемо запроваджувати й 

розглядаємо його як один з каналів заохочення як обдарованих учнів, так і 

педагогічних працівників СШІ «Обдарованість». 

Сукупність визначених цінностей позитивно вплинули на формування 

всіх ключових компетентностей, але більшою мірою ‒ спілкування державною 

(і рідною у разі відмінності) мовами, спілкування іноземними мовами, 

соціальну та громадянську компетентності. 

Творча сфера освітньо-розвивального середовища. У цій сфері 

створювали умови для розвитку творчого потенціалу обдарованих учнів, 

зокрема особливу увагу приділяли організації їхньої науково-дослідницької 

роботи. Вони активно долучалися до участі в шкільному науковому товаристві 

учнів «Синергія». Ефективною виявилася робота літніх наукових шкіл з 

біології, фізики, іноземної мови. Активно діяла літня школа з програмування 
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«SummerSchoolProgramming (SSP-2016)». Потужним стимулом для розвитку 

науково-дослідницької роботи стала зустріч учнів школи-інтернату із 

С. О. Довгим ‒ доктором фізико-математичних наук, професором, членом-

кореспондентом НАНУ, членом-кореспондентом АПНУ, Президентом 

Національного центру «Мала академія наук України» та участь у першій 

науково-практичній конференції «Вектори науки», яка проводилась спільно з 

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та 

Харківським університетським консорціумом. 

Розвитку творчого потенціалу учнів сприяли факультативи та гуртки 

(«Умілі руки», «Рукодільниця», з деревообробки, технічного моделювання, 

шахів та ін.). 

Для розвитку творчих здібностей та обдарувань учнів організовували 

різноманітні творчі конкурси, конкурси читців, реалізували проєкт 

«“Обдарованість” шукає таланти». Постійно проводили тематичні конкурси 

мінітворів, рефератів, дитячої фотографії, організовували святкові концерти (до 

Дня працівників освіти, Міжнародного жіночого дня, Дня святого Валентина 

тощо), вечори поезії, шоу-програми. Учні закладу брали активну участь в 

обласних конкурсах і фестивалях. 

У 2015 році на базі СШІ «Обдарованість» було організовано 

Всеукраїнську олімпіаду з астрономії та юніор-турнір з фізики, Всеукраїнську 

конференцію «Геліантус».  

Вихованцям школи-інтернату надавали широкі можливості для 

самоосвітньої діяльності: самостійно працювати в комп’ютерних класах, у 

читальних залах з використанням фонду бібліотеки закладу освіти та бібліотек 

закладів вищої освіти, обласної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка та 

доступу до бібліотечних ресурсів мережі Інтернет.  

У цілому діяльність у межах цієї сфери сприяла сформованості в 

обдарованих учнів переважно таких ключових компетентностей, як 

ініціативність і підприємливість та  уміння вчитись упродовж життя. 

Така різнопланова робота дала змогу забезпечити оптимальну 
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функціональну взаємодію всіх освітніх сфер, єдність процесів розвитку й 

саморозвитку обдарованих учнів, досягти значних позитивних змін у 

сформованості всіх ключових компетентностей. 

Результатом дослідної роботи з формування ключових компетентностей 

обдарованих учнів стало розроблення «Освітньої програми для обдарованих 

учнів» СШІ «Обдарованість» (додаток М). 

Більш детально питання формування компетентностей учнів розглянуто в 

авторських працях [20; 21; 27; 34]. 

Рефлексивно-коригувальний етап технології реалізації розробленої 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища 

спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей 

передбачав розв’язання  таких попередньо визначених завдань: формування 

рефлексивних умінь учнів та спонукання їх до рефлексивної поведінки; 

вироблення в учнів умінь самооцінювання сформованості в них ключових 

компетентностей; пошук ефективних шляхів індивідуальної корекції 

сформованості досліджуваних ключових компетентностей учнів. 

Для досягнення мети і розв’язання  завдань рефлексивно-коригувального 

етапу було запроваджено форми й методи навчання, які спонукали обдарованих 

учнів до рефлексивної поведінки.  

Кожен урок закінчувався відпрацюванням рефлексивних умінь, що 

допомагали учню побачити себе збоку і самому собі задати питання з приводу 

прочитаного, побаченого, сказаного, проаналізувати труднощі. У математичних 

щоденниках, які за нашою пропозицією вели учні, траплялися малюнки і 

графіки, що зображують зміни, які відбулися зі школярами впродовж одного 

уроку, теми, наводилися пояснення до цих зображень, перераховувалися 

питання, за допомогою яких здійснювалася рефлексія учнем власної навчально-

пізнавальної діяльності (Що я зробив? Як я робив? Чи досяг я мети? Чи можна 

було піти іншим шляхом? Які були труднощі та як я їх долав? Які я маю 

результати?). 
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Також учнів спонукали до особистісної рефлексії поведінки в ситуаціях 

спілкування, самооцінювання поведінки; самозаохочення або пошуку шляхів 

удосконалення спілкування на основі ціннісного ставлення до інших.  

В експериментальній роботі практикували підбиття учнями разом із 

вчителем та вихователем підсумків дня на основі рефлексії щодо власної 

поведінки. 

Підвищенню рівня розвиненості гнучкості і стійкості вмінь 

самоконтролю й самоаналізу, адекватності самооцінки сприяло ведення 

індивідуальних щоденників з формування кожної з ключових компетентностей. 

Організація рефлексивної діяльності обдарованого учня щодо 

сформованості певної компетентності на уроках відбувалася за алгоритмом, 

розробленим у п. п. 3.3.3. Він став основою рефлексії на всіх предметах, що 

сприяло якісному формуванню кожної з ключових компетентностей. 

Поглиблений аналіз першоджерел [1; 7; 43; 56; 58; 74; 77; 79 та ін.] 

дозволив уточнити методи рефлексивного практикуму. Так, організація 

рефлексивно-ділових ігор мала на меті формування в учнів рефлексивного типу 

мислення, навичок спілкування, готовності до розв’язання проблемних 

(конфліктних) ситуацій, підвищення рівня рефлексивних умінь. 

Відповідно до цього проведення рефлексивно-ділових ігор вимагало 

розв’язання таких завдань: вироблення вмінь конкретизувати й чітко 

формулювати цілі навчання й життєдіяльності; навчання учнів визначати 

можливі альтернативи в аргументуванні власної думки, власної позиції в різних 

ситуаціях та аналізу можливих варіантів їх розв’язання. 

Рефлексивно-ділові ігри проводили за таким алгоритмом: 

- об’єднання учнів у мікрогрупи (команди); оголошення спільної для 

всіх мікрогруп мети, правил проведення й оцінювання, визначення часу на 

підготовку виступу тощо; 

- розв’язання завдання в мікрогрупах; підготовка його презентації, що 

забезпечувало залучення всіх учнів до роботи, стимулювало їхню активність; 
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- здійснення учнями аналізу виступів після завершення презентацій; 

проведення змагання між групами, що передбачало формулювання учнями 

кожної мікрогрупи певної ситуації для своїх опонентів; 

- розв’язання  учнями запропонованих ситуацій; 

- підбиття підсумків учителем, узагальнення всіх запропонованих рішень 

та формулювання загального висновку. 

Проведення проблемно-рефлексивного полілогу мало на меті формування 

умінь самостійного осмислення й оцінювання учнями проблем, пов’язаних з 

тією чи тією компетентністю, і включало такі етапи [77]: 

- постановка проблем, визначення різних аспектів проблеми кожним з 

учасників; 

- висунення ідей щодо розв’язання означених проблем; 

- колективне обговорення, пошук правильних рішень. 

Цінність проблемно-рефлексивного полілогу полягала в тому, що його 

застосування дало можливості  розвивати здібності групового аналізу шляхом 

залучення до розв’язання проблем не лише найбільш активних і творчих учнів, 

а й менш обізнаних і підготовлених. Ефект максимального осмислення 

альтернативних рішень кожним учасником проблемно-рефлексивного полілогу 

досягався через «заборону» на повторення. 

З учнями проводили рефлексивні тренінги. Так, проведення 

рефлексивного тренінгу «Хто Я?» вимагало здійснення таких дій: 

- підготовка учнями розповіді про себе (тривалістю до 3–5 хвилин), яка 

передбачала самооцінювання досягнень в аспекті досліджуваних ключових 

компетентностей і вимагала відповіді на запитання: «Наскільки я відповідаю 

вимогам суспільства до громадянина?», «Наскільки я доброчесна людина?», 

«Які я маю негативні риси характеру? «Чи міг би я навчатися краще?» тощо; 

- виступи учасників;  

- після доповіді кожному з учнів ставилися запитання щодо відповідей 

на наведені вище питання; 
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- висловлення учнями ставлення до почутого, що потребувало 

відзначення цікавих моментів розповіді; пропозицій «На мою думку, 

покращити власне «Я» можна шляхом …»; 

- відповіді учнів-доповідачів на запитання, висловлені позиції учасників 

тренінгу; 

- безпосереднє проведення тренінгу та здійснення аналізу власних 

уявлень про себе, про інших учасників. 

Проведення рефлексивних тренінгів сприяло усвідомленню 

обдарованими учнями власних ідеалів, цінностей, самопізнанню їх через 

розвиток здібностей до індивідуальної рефлексії, навчало адекватно реагувати 

на погляди інших; допомагало зробити висновки про ставлення до себе. 

До рефлексивної діяльності залучались і педагогічні працівники. Для 

того, щоб навчити учня рефлексувати, слід у першу чергу навчити цього тих, 

хто їх навчає та виховує. Тож з педагогічними працівниками теж проводили 

рефлексивні тренінги, у процесі яких вони здійснювали аналіз і самоаналіз 

власної освітньої діяльності, вчились адекватно оцінювати особистісні якості, 

що характеризують їхні базові компетентності («Я як педагог-інноватор», «Моя 

рефлексивна компетентність» тощо). Учителів переконували, що педагогічна 

рефлексія повинна стати складовою їхньої педагогічної культури. 

Створенню освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей сприяло забезпечення 

теоретично обґрунтованих організаційно-педагогічних умов. 

З метою реалізації першої організаційно-педагогічної умови створення 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти  для обдарованих дітей ‒ здійснення особистісно спрямованого 

педагогічного супроводу обдарованого учня ‒ тим, що навчаються, надавали 

педагогічну підтримку різних видів (заклик до наслідування, співробітництво, 

ініціювання, випередження) і характеру (превентивний, оперативний, 

безпосередній, опосередкований), створювали ситуації успіху шляхом 

використання методів заохочення (надання додаткових повноважень, 
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колективне схвалення тощо), допомагали в з’ясуванні труднощів у процесі 

навчання та в позакласній виховній діяльності (під час виконання 

позанавчальних справ, завдань і доручень), надавали допомогу в подоланні цих 

проблем шляхом спільного вироблення конструктивних способів 

співробітництва, консультування різних видів. 

Допомагала здійснювати педагогічний супровід психологічна лабораторія 

школи-інтернату, у роботі якої брали активну участь тьютори. Напрямами цієї 

діяльності було: 

- консультування учнів і батьків щодо проблем, пов’язаних з адаптацією 

до навчання й мешкання учнів у школі-інтернаті; 

- проведення психологічних тренінгів («Ми – команда» та ін.); 

- проведення годин психолога на тему: «Проблеми адаптації учнів до 

умов навчання і проживання в школі-інтернаті»; 

- консультування тьюторів, вихователів, учителів (періодично при 

виникненні проблем з адаптацією учнів); 

- вивчення стану сімейної ситуації учнів і забезпечення індивідуального 

підходу до учнів в процесі адаптації, занесення інформації до соціального 

паспорту школи; 

- відвідування батьківських зборів та обговорення актуальних питань 

адаптації учнів, анкетування, співбесіди й консультування батьків; 

- відвідування уроків і виховних заходів з метою ознайомлення зі стилем 

викладання та пізнавальною активністю нових учнів; 

- проведення комплексного соціально-психологічного дослідження 

проблеми адаптації учнів. 

Надання педагогічного супроводу обдарованому учневі сприяло його 

швидкому включенню в освітній процес, обранню індивідуальної освітньої 

траєкторії. У підсумку все це позитивно впливало на формування в нього 

ключових компетентностей. 
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Для реалізації третьої організаційно-педагогічної умови щодо створення 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей, яка передбачала стимулювання 

вчителів до підвищення професійно-педагогічної готовності зі співпраці з 

обдарованими учнями, методична служба закладу освіти постійно проводила 

семінари й консультації з досліджуваної проблеми,  запроваджувала майстер-

класи, відвідування відкритих уроків і виховних заходів кращих учителів.  

Із учителями проводили роботу, спрямовану на розроблення нових 

організаційних форм роботи з обдарованими учнями: уроки-семінари; 

конференції; форуми; брифінги; квести; інтерактивні уроки; інтегровані уроки; 

проблемні уроки; відеоуроки; прес-конференції тощо. Цю діяльність всіляко 

заохочували. 

Для стимулювання педагогічних кадрів у процесі експериментальної 

роботи вжито таких заходів: виявлення та підтримка ініціативних учителів; 

творчі зустрічі з кращими вчителями і провідними вченими-педагогами; 

майстер-класи; заохочувальні дії для розроблення навчально-методичних 

матеріалів; допомога в підготовці та виданні науково-методичних праць; 

висвітлення досвіду кращих вихователів на сторінках міської преси; створення 

можливостей для вияву лідерських якостей, самостійності, ініціативності в 

молодих учителів (зокрема, у ході підготовки та участі в конкурсі «Кращий 

учитель року»). Стимулювання самоосвітньої діяльності педагогів 

здійснювалось також у процесі реалізації проекту «Портфоліо педагога». 

Продуктом цієї роботи стали науково-методичні розробки, які педагоги 

ЗШІ «Обдарованість» презентували на різних фестивалях: «Психологічне 

забезпечення роботи з обдарованими учнями в умовах експерименту з 

проектування розвивального освітнього середовища» (Обласний фестиваль 

педагогічної творчості, диплом І ступеня); «Здоров’язбережувальні технології 

як засіб виховання» (Обласний фестиваль педагогічних ідей та інновацій, 

диплом І ступеня); «Концепція розвитку обласної спеціалізованої школи-

інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість”» (Обласний фестиваль педагогічних 
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ідей та інновацій, диплом І ступеня); «Концепція діяльності обласної 

спеціалізованої школи-інтернату ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість”» (Обласний 

фестиваль педагогічних ідей та інновацій, диплом І ступеня); «Я вчусь у тебе, 

дитино» (Обласний фестиваль педагогічних ідей та інновацій, диплом І 

ступеня); «Дидактичні умови інтегрування змісту предметів гуманітарного та 

мистецького циклів» (Обласний фестиваль педагогічних ідей та інновацій, 

диплом І ступеня) тощо.  

Реалізація третьої організаційно-педагогічної умови щодо активної 

взаємодії закладу освіти з різними освітніми та соціальними інституціями 

передбачала участь у створенні освітньо-розвивального середовища в СШІ 

«Обдарованість» фахівців Міністерства освіти і науки України, науково-

дослідних інститутів і закладів вищої освіти, батьків, представників 

громадських організацій, а також співпрацю із соціально-культурними, 

мистецькими, спортивними установами міста Харкова (обласною станцією 

юних туристів, обласним палацом дитячої та юнацької творчості, зі спортивною 

школою № 9, театрами, планетарієм, історичним музеєм та ін.). 

Згідно з укладеними договорами провідних фахівців закладів вищої 

освіти залучали до викладання профільних предметів та підготовки учнів СШІ 

«Обдарованість» до участі в МАН; використовували можливості 

університетських лабораторій та дослідницьких центрів, наукових бібліотек; 

здійснювали апробацію нових освітніх та інформаційних технологій, 

навчальних посібників, нових елективних курсів; співпрацювали в роботі зі 

створення авторських програм, підручників. У перспективі передбачалося 

зарахування випускників закладу освіти на пільгових умовах до ЗВО міста за 

рекомендацією педагогічного колективу. 

Запровадження зазначених заходів сприяло отриманню численних 

перемог юних фізиків, біологів, географів, винахідників і раціоналізаторів у 

конкурсах Малої академії наук України, предметних олімпіадах різних рівнів.  

В усіх чотирьох сферах освітньо-розвивального середовища завдяки 

полісуб’єктній взаємодії учасників середовища спостерігали підвищення його 
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дієвості. Так, зростанню такого показника, як «широта» середовища, сприяють 

неформальні відносини із соціальними партнерами, які підтримуються на 

зв’язках випускників зі СШІ «Обдарованість» і особистісній взаємодії педагогів 

з адміністрацією. Такий показник, як «усвідомленість» середовища, 

підвищувався завдяки створенню ініціативної групи педагогів та учнів, які 

характеризувались високим рівнем мотивації на активну взаємодію з 

середовищем закладу освіти та зовнішнім середовищем. 

Організація взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу – 

вчителями, учнями, батьками, ґрунтувалася на основі загальнолюдських 

цінностей, толерантності, партнерства, ділового спілкування, гендерної 

чутливості й рівності, що спрямовані на засвоєння духовних і матеріальних 

цінностей українського народу, формування в учнів почуття відповідальності та 

причетності до становлення демократичних реформ в освіті, усвідомлення 

власної ролі в цьому процесі. 

Школа-інтернат постійно взаємодіє з Обласною станцією юних туристів, 

з Харківським обласним палацом дитячої та юнацької творчості. З 2009 року 

вона співпрацює зі спортивною школою № 9, працівники якої допомагають в 

організації та проведенні спортивних змагань, військово-патріотичної гри 

«Сокіл». 

Заклад освіти також взаємодіє з різноманітними культурними та 

мистецькими установами міста, а саме: театрами, Харківським історичним 

музеєм, співробітники якого проводили тематичні лекції, організовували 

зустрічі з цікавими людьми. 

Новим напрямом вдосконалення освітньо-розвивального середовища 

СШІ «Обдарованість» стала його участь у Всеукраїнському науково-

педагогічному проєкті «Школа майбутнього» (2016). 

Протягом експерименту реалізовувалась також моніторингово-

коригувальна підсистема розробленої науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти для обдарованих дітей, що передбачало розв’язання  таких 
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завдань: 

- здійснення моніторингу створеного освітньо-розвивального середовища 

освітнього закладу; 

- моніторингові дослідження динаміки сформованості в учнів ключових 

компетентностей; 

- внесення коригувальних змін (у разі необхідності) в освітньо-

розвивальне середовище й у процес формування в ньому ключових 

компетентностей обдарованих учнів. 

У процесі дослідно-експериментальної роботи було розроблено 

«Положення про систему моніторингових досліджень» у СШІ «Обдарованість» 

(додаток Н). На його підставі моніторингові дослідження у школі-інтернаті 

здійснювали за таким алгоритмом: з’ясування цілей моніторингу, що 

передбачає визначення критеріїв, показників, індикаторів якості вимірювання; 

добір інструментарію для проведення моніторингу; організація дослідження; 

збирання даних, тобто результатів заповнення анкет, виконання тестів, 

проведення спостережень за обраними методиками; оброблення й аналіз даних; 

вироблення на основі інтерпретованих даних рекомендацій для вдосконалення 

досліджуваного явища тощо [34].  

Нами впроваджено методику експертизи освітнього середовища для 

проведення моніторингу середовища (В. Ясвін), яку було модифіковано 

відповідно до умов дослідження. Також діагностичний моніторинг дозволив 

визначити рівень сформованості ключових компетентностей обдарованих 

учнів, для чого реалізовувався комплекс відповідних методик, тестів 

(див. додаток Ж). Для проведення моніторингу сформованості компетентностей 

учителів упроваджувалися факторно-критеріальні моделі. 

 

4.3 Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для оцінювання результатів експериментальної роботи з перевірки 

ефективності науково-методичної системи створення освітньо-розвивального 
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середовища спеціалізованих закладів загальної середньої освіти для 

обдарованих дітей на контрольних етапах експерименту проводилось 

інтегральне оброблення й аналіз отриманих у його процесі даних на основі 

комплексу методів науково-педагогічного дослідження й діагностичних 

методик з урахуванням визначених критеріїв і показників. 

Діагностичні заміри було зроблено на початку та наприкінці 

експерименту, а також здійснювалися проміжні зрізи, що дало змогу отримати 

додаткову інформацію щодо успішності експериментальної роботи.  

На контрольному етапі першої фази експерименту здійснювали заміри 

щодо наявного стану освітньо-розвивального середовища закладу середньої 

освіти, а також рівня готовності вчителів до формування ключових 

компетентностей обдарованих учнів в умовах указаного середовища. 

Визначення впливу розробленої науково-методичної системи створення 

освітньо-розвивального середовища в спеціалізованих закладах загальної 

середньої освіти для обдарованих учнів на стан середовища СШІ 

«Обдарованість» проводилось через встановлення змін його параметрів.  

Для діагностики стану сформованості освітньо-розвивального 

середовища в Комунальному закладі «Обласна спеціалізована школа-інтернат 

ІІ-ІІІ ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради» використовувалась 

методика експертизи освітнього середовища, запропонована В. Ясвіним. 

Результати моніторингу освітньо-розвивального середовища в закладі 

освіти за 2011–2014 рр. наведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Результати дослідження освітньо-розвивального середовища в СШІ 

«Обдарованість» за 2011 – 2014 рр. (у балах) 
Параметри 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Узагальненість 2,72 6,82 7,15 8,80 

Емоційність 1,65 5,94 4,95 5,72 

Мобільність 3,30 7,15 8,25 8,25 

Когерентність 3,40 5,94 4,95 5,94 

Інтенсивність 8,80 8,47 8,80 9,90 

Усвідомлюваність 4,57 6,05 6,82 7,04 

Домінантність 8,80 10,12 10,12 10,12 

Соціальна активність 2,40 3,85 3,85 4,62 

Широта  8,25 6,71 8,63 8,53 
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Аналіз отриманих результатів засвідчив позитивні динамічні зміни 

середовища протягом аналізованого періоду. Найбільші зрушення відбулись у 

2014 році. Результати дослідження параметрів освітньо-розвивального 

середовища за цей рік наведено у додатку П1. Проведемо їх аналіз. 

Зростання параметра «узагальненість» (8,80 бала) пояснюється 

залученням педагогів, учнів і батьків до розроблення та реалізації «Програми 

розвитку школи-інтернату», включенням педагогічного колективу в 

експериментальну роботу щодо створення освітньо-розвивального середовища.  

Позитивні зміни параметра «емоційність» (5,72 бала) свідчать про 

активне залучення педагогів, учнів, батьків до продуктивної взаємодії. 

Позитивна емоційна забарвленість заходів і предметного оточення обдарованих 

учнів створює при цьому умови для формування в закладі освіти корпоративної 

культури. Цей параметр покращився й завдяки позитивній атмосфері, 

створенню сприятливих умов для спілкування між усіма учасниками освітньо-

розвивального середовища.  

Високий рівень параметра «мобільність» (8,25 бала) пояснюється 

підвищенням сформованості професійно-педагогічної готовності вчителів до 

формування в учнів ключових компетентностей, якісним покращенням 

кадрового складу. Заклад освіти на цей час був укомплектований досвідченими 

педагогами з вищою кваліфікаційною категорією (50%). Адміністрація та 

педагогічний колектив були мотивовані на впровадження нових освітніх та 

управлінських технологій, готові до професійного самовдосконалення. 

У кращий бік змінився параметр «когерентність» (5,94 бала), оскільки 

значно покращилася регіональна інтеграція СШІ «Обдарованість». Високе 

значення параметра «інтенсивність» (9,90 бала) вказує на наявність в освітньо-

розвивальному середовищі закладу освіти широкого застосування 

інтерактивних форм і методів навчання, розмаїття стимулів з розвитку 

пізнавальної активності обдарованих учнів та їхнього відпочинку. 

Зростання значення параметра «усвідомлюваність» (7,04 бала) вказує на 

те, що органи самоврядування діють неформально, ведеться значна робота з 
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розроблення символіки закладу освіти. У школі-інтернаті в цей час активно 

діяла ініціативна група педагогів та учнів (близько 25%), які характеризувалися 

високим рівнем мотивації на активну взаємодію з середовищем школи-

інтернату. Показник дещо знижено через недостатню активність батьків 

обдарованих учнів з причини їхньої просторової віддаленості.  

Високе значення показника «домінантність» (10,12 бала) освітньо-

розвивального середовища підтверджує його значущість для більшості 

учасників, свідчить про комфортність перебування в ньому І батьки, й учні 

визнають важливість їхньої активної участі в житті закладу освіти.  

Середній рівень значення показника «соціальна активність» (4,62 бала) є 

наслідком відносно короткої історії школи-інтернату. Педагоги, учні та 

випускники вже заявили про себе, але не встигли ще стати відомими в регіоні. 

Резервними за цим критерієм залишаються такі напрями, як узагальнення 

досвіду і трансляція досягнень у суспільстві, у засобах масової інформації.  

Стабільно високе значення показника «широта» (8,53 бала) демонструє 

відкритість школи-інтернату та наявність різноманітних ніш і можливостей 

розвитку. Це, зокрема, подорожі учнів і частий прийом у закладі освіти гостей; 

неформальні відносини із соціальними партнерами, в основі яких лежать 

зв’язки випускників зі школою. Для більшої наочності продемонструємо 

отримані результати у графічному вигляді (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1 Динаміка параметрів освітньо-розвивального середовища в СШІ 

«Обдарованість» за 2011 – 2014 рр. 
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Визначимо модальність середовища. Для цього скористаємося 

результатами його експертної оцінки, визначеними випускниками школи-

інтернату 2013–2014 рр. Їх наведено в табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Показники векторів модальності освітнього середовища (у %) 

Модальність освітнього 

середовища 

Значення векторів 2013 р. 

 

2014 р. 

Кар’єрне середовище 

залежної активності 

Залежність (+1) 

Активність (+3) 
27 16 

Кар’єрне середовище 

активної залежності 

Залежність (+3) 

Активність (+1) 
27 28 

Типово кар’єрне 

середовище 

Залежність (+3) 

Активність (+3) 
19 36 

Усього: Кар’єрне 

середовище 

 
73 80 

Типово творче 

середовище 

Свобода (+3) 

Активність (+3) 
11 4 

Творче середовище 

вільної  активності 

Свобода (+1) 

Активність (+3) 
8 12 

Усього: Творче  

середовище  

 
19 16 

Безтурботне 

середовище вільної 

пасивності  

 

Свобода (+1) 

Пасивність (+1) 

8 – 

Догматичне середовище Залежність (+1) 

Пасивність (+1) 
– 4 

З огляду на отримані результати було побудовано векторну модель 

освітньо-розвивального середовища закладу освіти (рис. 4.2), яка демонструє 
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Рис. 4.2 Векторна модель стану освітнього середовища  
 

 - ученики,  – учителя.   
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сприйняття освітнього середовища школи-інтернату його учасниками (учнями, 

педагогами й адміністрацією). Ураховувалися результати анкетування 82 

учасників середовища, які є представниками таких груп: адміністрація (5 осіб), 

педагоги (19 осіб), учні 11 класів (52 особи).  

Усі респонденти вказували на активність середовища закладу освіти, 

більше половини опитаних (82%) сприймали освітнє середовище школи-

інтернату як кар’єрне. Це означає, що воно орієнтує більшість обдарованих 

учнів на кар’єру, досягнення високого становища в суспільстві, задоволення 

честолюбства. Відзначимо високу залежність від режиму, норм і правил, 

прийнятих в середовищі закладу освіти.  

Отже, більшість учасників сприймали освітньо-розвивальне середовище 

як кар’єрне з різним ступенем активності. Відзначимо, що частина вчителів 

(зокрема, учасники методичного об’єднання вчителів фізико-математичного 

профілю) визначила середовище як творче і пов’язала це з урахуванням 

індивідуальних особливостей учнів (зменшення залежності з +3 до +1). Учителі 

модальність освітнього середовища визначають як «Кар’єрне середовище 

залежної активності». На нашу думку, це була «зона найближчого розвитку» 

для значної частини учнів та інших учасників освітнього процесу. Але все ж 

ключовою була оцінка учнів. Більшість із них модальність освітньо-

розвивального середовища визначила як «кар’єрне». 

Отримані результати анкетування свідчать про те, що в цей час 

намітилася тенденція до більш вільного освітньо-розвивального середовища за 

рахунок індивідуалізації у процесі навчання та врахування особистісних 

особливостей учнів. Істотним резервом у посиленні творчої складової 

освітнього середовища залишається врахування здібностей та інтересів 

кожного учасника освітнього процесу. 

Таким чином, відповідно до векторної моделі визначено, що учасники 

середовища сприймають його як «кар’єрне». Такому стану середовища 

відповідає коефіцієнт модальності 1,1. Цей коефіцієнт є поправочним для 

визначення кількісних значень інших показників і визначає переважання 
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кар’єрного середовища в школі-інтернаті (активність +3 бали, 

залежність +1 бал). Основним обмежувачем свободи розвитку суб’єктів у 

такому середовищі є цілі освітньої установи, пов’язані з досягненнями в 

навчанні, конкурсах, олімпіадах тощо.  

Отже, аналіз отриманих даних показав, що на 2014 рік в освітньо-

розвивальному середовищі СШІ «Обдарованість» було створено достатні умови 

для розвитку обдарувань учнів. При цьому було встановлено, що розмах 

значень показників середовища свідчить про неоднорідність розвитку його 

компонентів і стає підставою для проведення його удосконалення та подальших 

коригувальних заходів.  

Щороку адміністрація школи-інтернату здійснювала моніторинг рівня 

навчальних досягнень учнів на момент їх вступу до закладу освіти як складової 

освітнього моніторингу, що забезпечувало відстеження стану навчальних 

досягнень учнів, його прогнозування та вдосконалення. Результати цієї роботи 

наведено в табл. 4.4. 

Таблиці 4.4 

Рівень навчальних досягнень учнів за 2009-2014 рр. під час вступу до 

навчання в СШІ «Обдарованість» 

Навчальний 

рік 

Середній Достатній Високий 

Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% Кількість 

осіб 

% 

2009/2010 38 19% 124 63% 36 18% 

2010/2011 42 16% 175 66% 47 18% 

2011/2012 45 17% 176 65% 50 18% 

2012/2013 51 19% 184 67% 39 14% 

2013/2014 33 13% 177 67% 52 20% 

 

Аналіз отриманих результатів засвідчив те, що учні стабільно 

демонстрували навчальні досягнення під час вступу до закладу освіти 

переважно на достатньому рівні. Високий рівень було засвідчено здебільшого 

лише у 18 % з них. Це стало підставою для пошуку нових форм, методів 

навчання, щоб усунути наявні проблеми й розпочати формування в учнів 

ключових компетентностей на основі оновленого педагогічного 
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інструментарію. Значною мірою це залежало від готовності до цієї роботи 

педагогічного колективу. 

На контрольному етапі першої фази педагогічного експерименту на 

основі факторно-критеріальних моделей було проведено повторне дослідження 

професійно-педагогічної готовності вчителів до формування в учнів ключових 

компетентностей. У дослідженні, як і на констатувальному етапі, брали участь  

учителі у складі 26 осіб. Було з’ясовано, що в цьому напрямі відбулись 

позитивні зміни. Так, 19 % учителів тепер мали достатній рівень сформованості 

креативної компетентності, оптимальний рівень було зафіксовано у 58 %, а 

високий – у 23 % з них. Низький рівень був відсутній. Результати 

сформованості в цих фахівців зазначеної компетентності наведено у додатку 

П 2. Цей етап засвідчив, що загальна оцінка сформованості креативної 

компетентності має значення 0,77 бала, що відповідає високому рівню. 

Аналіз результатів сформованості методичної компетентності вчителів 

закладу освіти показав, що на цьому етапі 11 % з них мали високий рівень 

сформованості, 62 % – оптимальний та 27 % – достатній. При цьому низький 

рівень зафіксовано не було. Результати сформованості в учителів методичної 

компетентності наведено у додатку П 3. Згідно з ними загальна оцінка 

сформованості методичної компетентності вчителів на цьому етапі 

експерименту склала 0,91 бала, що відповідає високому рівню. 

Наведемо результати сформованості дослідницької компетентності 

вчителів. На цьому етапі експерименту 24 % з них мали достатній рівень її 

сформованості, 60 % – оптимальний та 16 % – високий. Відзначимо, що 

низький рівень в учасників експерименту не був зафіксований. Результати 

узагальненої факторно-критеріальної моделі сформованості в учителів 

дослідницької компетентності наведено у додатку П 4. Спираючись на них, 

констатуємо, що загальна оцінка сформованості цієї компетентності має 

значення 0,86 бала, що свідчить про високий рівень. 
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Проведемо статистичний аналіз результатів сформованості креативної, 

методичної та дослідницької компетентностей учителів закладу освіти на 

основі критерію Пірсона [13]. 

Наведемо результати цієї роботи щодо сформованості креативної 

компетентності учителів. 

Насамперед визначаємо нульову (Ho) й альтернативну (H1) гіпотези:  

- H0 – емпіричні розподіли рівня сформованості креативної 

компетентності педагогів до та після експерименту незначні;  

- H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості креативної 

компетентності педагогів до та після експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що наведені у табл. 4.5, обчислюємо емпіричне значення 

критерію, яке порівнюємо з таблично заданим еталонним числом – критичним 

значенням критерію, що для кількості ступенів свободи 3 та рівня значущості 

р=0,05 становить 2
кр=7,815. 

Таблиця 4.5 

Порівняльна таблиця сформованості креативної компетентності 

учителів, особи 

Рівні 
Етапи експерименту 

на початку експерименту   на контр. етапі І фази   

Низький 6 0 

Достатній 11 5 

Оптимальний 7 14 

Високий 2 7 

 

Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів 

визначалась за формулою 4.4:  

 

U = (К –1)×(С–1),      (4.4) 

 

де: 

U – кількість ступенів свободи; 

К – кількість рівнів;  
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С = кількість розподілів, що порівнюються. 

У нашому випадку К = 4, а С = 2. Тож кількість ступенів свободи: 

 

U = (4 – 1) × (2 – 1) = 3      (4.5) 

 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості креативної 

компетентності в педагогів на констатувальному та контрольному етапах 

першої фази експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf . Для цього 

використовуємо наступну формулу:  

 

   tf = n*m / S,      (4.6) 

 

де: 

n – кількість осіб на початку (після) експерименту; 

m – кількість осіб на початку (після) експерименту за рівнями;  

S – загальна кількість осіб на початку (після) експерименту. 

Розрахунки критерію 2
емп   наведено в табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Розрахунки критерію2
емп 

№ з/п 
Емпірична 

частота ejf  

Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 6 3 3 9 3 

2 11 8 3 9 1,125 

3 7 10,5 -3.5 12.25 1,16 

4 2 4,5 -2.5 6.25 1,38 

5 0 3 -3 9 3 

6 5 8 -3 9 1,12 

7 14 10,5 3.5 12.25 1,16 

8 7 4,5 2.5 6.25 1,38 

Всього 52 52 0 0 13,36 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків маємо 2
емп = 13,36, тож 

2
емп >2

кр. Тому приймаємо альтернативну (H1) гіпотезу щодо того, що 

емпіричні розподіли рівнів сформованості креативної компетентності учителів 
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на констатувальному та контрольному етапах першої фази педагогічного 

експерименту значно різняться між собою. 

Результати статистичного аналізу сформованості методичної та 

дослідницької компетентностей учителів СШІ «Обдарованість» наведено в 

додатку П 5. Аналіз показав, що рівні сформованості цих компетентностей в 

учителів на констатувальному та контрольному етапах першої фази 

педагогічного експерименту статистично значно різняться між собою. 

Отже, результати контрольного етапу першої фази педагогічного 

експерименту засвідчили позитивні зміни у сформованості освітньо-

розвивального середовища та професійно-педагогічної готовності вчителів до 

формування компетентностей в обдарованих учнів, що стало важливою 

передумовою успішного здійснення подальшого дослідження. 

Розглянемо результати, отримані на другій фазі експерименту. На 

контрольному етапі цієї фази експерименту здійснювали інтегральне 

оброблення даних, зіставлення результатів дослідження з гіпотезою, проводили 

якісний аналіз результатів та їх кількісний аналіз за допомогою методів 

математичної статистки.  

При цьому розв’язували такі завдання:  

1) з’ясувати стан освітньо-розвивального середовища СШІ 

«Обдарованість»;  

2) визначити динаміку рівнів сформованості в учнів досліджуваних 

ключових компетентностей, що відстежувалися й вимірювалися за допомогою 

моніторингового інструментарію на основі обґрунтованих критеріїв і 

показників;  

3) здійснити якісний аналіз змін у рівнях сформованості ключових 

компетентностей учнів. 

На формувальному етапі другої фази педагогічного експерименту було 

продовжено дослідження результатів створення освітньо-розвивального 

середовища СШІ «Обдарованість» (додаток П 6). Результати його стану в 2018 

році порівняно з 2009 роком наведено в табл. 4.7 та на рис. 4.3. 
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Таблиця 4.7 

Порівняльні результати дослідження освітньо-розвивального середовища 

в СШІ «Обдарованість» у 2009 та 2018 рр. (у балах) 

Параметри 

 

2009 р. 2018 р. Приріст 

Широта  3,55 11,70 8,15 

Інтенсивність 5,20 11,40 8,20 

Усвідомлюваність 3,70 9,24 5,54 

Узагальненість 2,40 9,84 7,44 

Емоційність 1,2 7,32 6,12 

Домінантність 5,90 11,04 5,5 

Когерентність 1,5 7,80 6,3 

Активність 1,3 6,36 5,06 

Мобільність 2,5 11,4 8,90 

Модальність 
Типово 

кар’єрне середовище 

Кар’єрне середовище 

активної залежності 

 

 

 

Рис. 4.3 Параметри освітньо-розвивального середовища в СШІ «Обдарованість» 

(2009 р., 2018р.) 

Порівняльний аналіз параметрів освітньо-розвивального середовища СШІ 

«Обдарованість» (2009 р., 2018 р.) засвідчив позитивну динаміку в його 

сформованості.  

Результати експертної оцінки модальності освітнього середовища, 

визначеної випускниками школи-інтернату (73 особи), наведені в табл. 4.8. 
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Таблиця 4.8 

Показники векторів модальності освітньо-розвивального середовища 

(2018 р.) 
Модальність освітнього середовища Значення векторів, бали Відповіді 

учнів, %  

Кар’єрне середовище залежної активності Залежність (+1) 

Активність (+3) 
18 

Кар’єрне середовище активної залежності Залежність (+3) 

Активність (+1) 
26 

Типово кар’єрне середовище Залежність (+3) 

Активність (+3) 
38 

Підсумок: Кар’єрне середовище  82 

Типово творче середовище Свобода (+3) 

Активність (+3) 
6 

Творче середовище вільної активності Свобода (+1) 

Активність (+3) 
10 

Підсумок: Творче  середовище   16 

Безтурботне середовище вільної 

пасивності  

Свобода (+1) 

Пасивність (+1) 
- 

Догматичне середовище Залежність (+1) 

Пасивність (+1) 
2 

 

На підставі врахування отриманих результатів щодо векторів модальності 

освітнього середовища продемонструємо результати сформованості різних 

типів середовища в СШІ «Обдарованість» (рис. 4.4). 

 
 

Рис. 4.4 Результати сформованості різних типів середовища СШІ 

«Обдарованість» наприкінці експерименту 

Аналіз отриманих даних засвідчив, що середовище у СШІ 
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«Обдарованість» сформовано на високому рівні. Однак практично вичерпано 

можливості його розвитку за кар’єрним типом. Все це є свідченням того, що 

закладу освіти слід переорієнтовувати мету діяльності в напрямі формування 

творчого середовища. Цей висновок покладено в основу його подальшого 

розвитку. 

Проаналізуємо динаміку рівня сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів, спираючись на діагностичну карту для 

проведення цієї роботи (див. додаток Ж). Для діагностики використовувалась 

низка джерел [8; 24; 40; 52; 53; 61;65; 66; 68; 72; 73; 86; 95 та ін.]. 

Аналіз розпочнемо з мотиваційно-аксіологічного критерію. Підкреслимо, 

що сформованість позитивної мотиваційної сфери учнів та їхніх ціннісних 

орієнтацій розглядаємо як визначальну передумову формування в них цих 

компетентностей.  

За комплексною діагностикою методикою попередньо було встановлено, 

що в більшості учнів відбулися позитивні зміни у структурі основних  мотивів 

навчання, їхньої спрямованості. Зокрема, чільне місце серед них зайняли 

соціально значущі мотиви (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 

Динаміка мотивів навчання обдарованих учнів (у %) 

Параметри  
Констат. етап 

 (73 учня) 

Контр. етап 

 (73 учня) 
Приріст 

Отримання знань і саморозвиток 54,8 95,9 +41,1 

Прагнення навчитися самостійно 

працювати 47,9 93,2 +45,3 

Подобається процес навчання 54,8 97,3 +42,5 

Спрямованість на оцінку 47,9 71,2  +23,3 

Суспільне значення навчання 27,4 93,2  +65,8 

Зовнішні спонукання (вимоги батьків, 

учителів тощо) 

 

79,4 24,7  -54,7 

Прагнення до спілкування  16,4 38,4  +22,0 
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Отримані дані свідчать про те, що найбільш значущими параметрами для 

учнів на контрольному етапі експерименту виявилися такі: отримання знань і 

саморозвиток; прагнення навчитися самостійно працювати; подобається процес 

навчання; суспільне значення навчання. Найсуттєвіші зміни отримали в 

параметрах «суспільне значення навчання»: в усвідомленні обов’язку сумлінно 

навчатися, прагненні стати гідним громадянином своєї держави, принести 

користь іншим людям, стати цікавою, культурною особистістю (приріст склав 

+65,8 %). Це пояснюємо передусім поглибленням змісту навчальних предметів 

суспільно значущими питаннями та реалізацією в освітньо-розвивальному 

середовищі школи-інтернату системи виховної роботи. 

Показово, що значно зменшилась для учнів значущість зовнішніх 

спонукань (вимоги батьків, учителів тощо), що, на нашу думку, свідчить про 

розвиток у них активності, самостійності, прагнення до саморозвитку. Вдалося 

підвищити прагнення учнів до спілкування, хоча приріст за цим параметром 

виявився не таким суттєвим. Це пояснюємо психологічними особливостями 

обдарованих учнів, значна частина яких є інтравертами. 

Як засвідчили результати спостереження та здійснення комплексної 

діагностики, на контрольному етапі експерименту в переважної кількості учнів 

підвищився інтерес до оволодіння ключовими компетентностями, у середньому 

приріст за цим показником становив 37,0 %. 

Майже у всіх учнів (87,7 %) значно розширилося коло інтересів, 

підвищилось прагнення до самостійного здобуття знань, участі в позаурочних 

заходах, що сприяли їхньому розвитку й самореалізації. Важливо, що в 

більшості з них підвищився інтерес до здорового способу життя (приріст за цим 

параметром становив +76,7 %). 

Водночас було встановлено, що значно зменшилась (на 41,1 %) кількість 

учнів з позитивно-пасивним та індиферентним ставленням до опанування 

ключових компетентностей. Це свідчить про виявлення їхньої активної позиції 

не тільки в навчанні, а й у процесі життєдіяльності в цілому. 

Як було встановлено під час проведення відповідних бесід, зросла 
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кількість учнів (на 15,3 %), які вважали, що організація та зміст більшості 

уроків, у тому числі профільних предметів (природничо-математичного циклу), 

відповідають їхнім очікуванням. Крім того, зменшилась кількість учнів 

(17,3 %), які проявляли низьку мотивацію щодо оволодіння знаннями й 

умінням з ключових компетентностей. 

Згідно з даними, отриманими за допомогою комплексної діагностики, в 

обдарованих учнів відбулися значні зміни в системі основних життєвих цілей-

цінностей, більшість із яких належала до таких сфер прояву цінностей: вічних 

цінностей (совість, честь, гідність, добро, справедливість, любов до батьків, 

здоров’я тощо); національних цінностей (любов до Батьківщини, почуття 

національної гідності, пошана до національних символів, обрядів, свят тощо); 

цінностей сімейного життя. Типовими судженнями школярів стали такі: «Я 

дуже хочу зробити вагомий внесок у долю своєї Батьківщини», «Я обов’язково 

повинен стати гідним громадянином України», «Я не можу терпіти, коли для 

людини матеріальні цінності мають більшу значущість, ніж духовні», 

«Жахливо, коли в ХХІ столітті в Україні від куль і снарядів гинуть військові й 

цивільні люди». 

На контрольному етапі другої фази експерименту за допомогою 

діагностичних методик «Діагностика ціннісних орієнтацій підлітків» В. Сопова 

і Л. Карпушіної та модифікованої методики визначення цінностей М. Рокича 

було з’ясовано, що за номінацією «Пізнання як цінність» 81,2 % учнів (приріст 

становить +34,2 %) виявили виражену потребу в пізнанні, позитивно-активному 

ставленні до навчально-пізнавальної діяльності, сприйняття освіти як 

особистісної цінності. 

За номінацією «Я-цінність» більшість учнів (76,7 %), виявили стійкий 

інтерес до себе як до особистості й індивідуальності, демонстрували прагнення 

до самопізнання й саморозвитку, реалізації власних ресурсів, збереження 

здоров’я, усвідомлення власних почуттів і вчинків, упевненість у власних силах 

(приріст становить +25,9 %). 
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З’ясовано, що за номінацією «Цінність іншої людини» 77,8 % учнів 

(приріст становить +23,3 %) набагато краще стали ставитися до людей, тобто в 

них підвищилася гуманістична спрямованість. Учні стали намагатися 

розбудовувати взаємини з іншими людьми на засадах взаємоповаги й 

толерантності, навчилися краще встановлювати комунікативні контакти зі 

своїми ровесниками та іншими людьми, запобігати конфліктам у процесі 

спілкування з товаришами, учителями, батьками та ін. 

За номінацією «Суспільно корисна діяльність» з’ясовано, що на 

контрольному етапі другої фази експерименту 78,0 % обдарованих учнів 

орієнтувались на суспільну значимість виконуваної справи, проявляли інтерес 

до участі в громадській діяльності, волонтерському русі, прагнули принести 

користь іншим людям, зробити добрі справи. Приріст за цим параметром 

становить +30,1 %. 

Проаналізуємо результати формування ключових компетентностей за 

когнітивно-діяльнісним критерієм. На основі узагальнення відповідних 

результатів анкетування, тестування, вивчення продуктів навчальної діяльності 

та діагностичних методик були отримані відповідні дані щодо змін у рівнях і 

якості знань учнів, які характеризують сформованість у них кожної з 

досліджуваних ключових компетентностей. Слід підкреслити, що порівняно з 

констатувальним етапом експерименту, на кінець експериментальної роботи 

спостерігали значні позитивні зміни в 50,8 %  учнів (приріст у середньому 

становив +24,6 %), у яких визначені знання, що входять до змістових 

характеристик ключових компетентностей, відзначалися системністю, 

повнотою і гнучкістю. 

Як установлено внаслідок спостереження за поведінкою й навчально-

пізнавальною діяльністю учнів та застосування комплексної методики, групи 

вмінь, які характеризують ключові компетентності, у середньому були 

недостатньо сформовані в 38,4 % з них. 

Порівнюючи дані констатувального та контрольного етапів другої фази 

експерименту, зафіксовано значну позитивну динаміку в розвитку окремих 
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груп інтелектуальних умінь старшокласників (аналізу, синтезу, порівняння, 

абстрагування, узагальнення, систематизації) та інтелектуальних здібностей 

учнів. 

За результатами комплексної діагностики було з’ясовано, що кількість 

обдарованих учнів, які відчували значні труднощі в процесі спілкування, 

зменшилась на 42,5 %. Більшість із них частіше стали виявляти емпатійність, 

толерантність, тактовність у спільній діяльності, бажання працювати в команді, 

брати участь у колективній творчій діяльності тощо. Наведені дані свідчать про 

розвиток комунікативності та підвищення рівня сформованості комунікативних 

умінь у більшості старшокласників. 

Важливо відзначити, що в значної кількості учнів зафіксовано розвиток 

здатності до самостійного прийняття рішень, що є важливим для 

життєдіяльності людини, виявлення її громадянської позиції. Приріст цього 

показника за високим рівнем становив +35,7 %. Зазначимо, що на початку 

експериментальної роботи майже третина учнів не вміла передбачати 

результати діяльності, оцінювати її перспективи, планувати й організовувати її 

в подальшому. 

На контрольному етапі другої фази експерименту зафіксовано суттєве 

зростання рівня сформованості активності, ініціативності та самостійності 

обдарованих учнів як в навчально-пізнавальній, так і в науково-дослідній, 

громадській, художньо-творчій та інших видах життєдіяльності. За ступенем 

реалізації пізнавальної активності зафіксовано в більшості з них перехід 

потенційної активності в реалізовану. Важливо підкреслити, що ми 

спостерігали значний приріст учнів, що виявляли пізнавальну активність на 

творчому рівні (30,1 %). Вони стали більш самостійними у виборі способів 

виконання навчальних завдань і доручень. 

Аналіз даних свідчить, що внаслідок експериментальної роботи кількість 

учнів, у яких зафіксовано стійкий характер виявлення активності, ініціативності 

та самостійності, у середньому збільшилась на 37,0 %, 35,7 % та 38,4 % 

відповідно. 
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Такі результати пояснюємо тим, що в освітньо-розвивальному 

середовищі створюються умови для всебічного розвитку особистості, 

підтримки й реалізації її інтересів і нахилів, надається можливість діяти 

відповідно до індивідуальних освітніх траєкторій, міркувань та бажань. 

Створене у СШІ «Обдарованість» освітньо-розвивальне середовище вплинуло 

на підвищення зацікавленості обдарованих учнів у набутті знань, у тому числі 

додаткових, бо старшокласникам надавали свободу вибору, простір у 

розв’язанні завдань, не обмежували їхню ініціативу й самостійність та 

стимулювали учнів до реалізації їхнього творчого потенціалу. 

Отже, розроблена науково-методична система створення освітньо-

розвивального середовища у спеціалізованому закладі середньої освіти для 

обдарованих дітей сприяла поступовому підвищенню рівня сформованості 

ключових компетентностей за когнітивно-діяльнісним критерієм, оскільки 

створене середовище спонукало учнів виявляти їхні таланти та здібності, 

творчо застосовувати набуті знання й вміння, сприяло розвитку задатків 

обдарованості й створювало найкращі умови для їх розвитку. 

Звернемося до аналізу результатів експериментальної роботи за 

рефлексивно-особистісним критерієм. 

На контрольному етапі другої фази експериментальної роботи було 

встановлено, що втричі зросла кількість учнів, чиї особистісні якості, що 

входять до складу ключових компетентностей, зазнали позитивних змін. 

Підкреслимо, що при цьому набули стійкого прояву морально-вольові якості 

(гуманізм, патріотизм, відповідальність, дисциплінованість, почуття обов’язку, 

чесність, справедливість, толерантність тощо).  

Проведена експериментальна робота мала позитивні наслідки й щодо 

формування в піддослідних адекватної самооцінки. Так, результати діагностики 

показали, що кількість обдарованих учнів, які здебільшого виявляють 

адекватну самооцінку, зросла в середньому на 52,2 %. Проте фіксували окремі 

прояви заниженої й, частіше, завищеної самооцінки. У таких випадках 
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звертались за допомогою психолога, надавали коригувальний педагогічний 

супровід. 

Дані щодо сформованості ключових компетентностей обдарованих учнів 

за визначеними критеріями подано в табл. 4.10.  

Таблиця 4.10 

Результати сформованості ключових компетентностей обдарованих 

учнів (у %) 
Компетентність Критерії На початок експерименту 

 (2015-2016 н. рр.) 

На кінець експерименту  

(2017-2018 н. рр.) 

високий середній низький високий середній низький 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спілкування 

державною (і 

рідною в разі 

відмінності) 

мовою 

Мотиваційно-
аксіологічний 

 

42,5 

 

46,6 

 

10,9 

 

79,5 

 

20,5 

 

0 
Когнітивно-
діяльнісний 

21,9 56,2 21,9 47,9 41,1 11,0 

Рефлексивно-
особистісний 

13,7 69,9 16,4 34,2 57,6 8,2 

Уміння 

вчитися 

впродовж 

життя 

Мотиваційно-
аксіологічний 

38,4 37,0 24,6 79,5 16,4 4,1 

Когнітивно-
діяльнісний 

19,2 56,2 24,6 34,2 56,2 9,6 

Рефлексивно-
особистісний 

13,7 69,9 16,4 47,9 47,9 4,2 

Основні 

компетентності 

у природничих 

науках і 

технологіях 

Мотиваційно-
аксіологічний 

24,6 59,0 16,4 89,1 8,2 2,7 

Когнітивно-
діяльнісний 

20,5 50,7 28,8 52,1 43,8 4,1 

Рефлексивно-
особистісний 16,4 64,4 19,2 52,1 

43,8 4,1 

Ініціативність 

і підприємли-

вість 

Мотиваційно-
аксіологічний 

13,7 52,1 34,2 38,3 48,0 13,7 

Когнітивно-
діяльнісний 

8,2 50,7 41,1 38,3 48,0 13,7 

Рефлексивно-
особистісний 

8,2 67,2 24,6 34,2 56,2 9,6 

Обізнаність та 

самовираження 

у сфері 

культури 

Мотиваційно-
аксіологічний 

20,5 59,0 20,5 38,4 61,6 0 

Когнітивно-
діяльнісний 

13,7 64,4 21,9 49,4 43,8 6,8 

Рефлексивно-
особистісний 

19,2 60,3 20,5 49,4 43,8 6,8 

Соціальна та 

громадянська 

компетентності 

Мотиваційно-
аксіологічний 

27,4 58,9 13,7 56,2 43,8 0 

Когнітивно-
діяльнісний 

11,0 64,4 24,6 41,1 52,1 6,8 

Рефлексивно-
особистісний 

19,2 61,6 19,2 41,1 49,3 9,6 

 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

Мотиваційно-
аксіологічний 

12,3 63,1 24,6 89,0 11,0 0 

Когнітивно-
діяльнісний 

15,1 54,8 30,1 53,4 41,1 5,5 

Рефлексивно-
особистісний 

13,7 64,4 21,9 53,4 41,1 5,5 
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Продовж. табл. 4.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Спілкування 

іноземними 

мовами 

Мотиваційно-
аксіологічний 

20,5 65,8 13,7 61,6 35,7 2,7 

Когнітивно-
діяльнісний 

19,2 58,9 21,9 34,2 57,6 8,2 

Рефлексивно-
особистісний 13,7 69,9 16,4 50,7 43,8 

5,5 

Екологічна 

грамотність і 

здорове життя 

Мотиваційно-
аксіологічний 

27,4 58,9 13,7 69,9 27,4 2,7 

Когнітивно-
діяльнісний 

27,4 60,3 12,3 52,1 43,8 4,1 

Рефлексивно-
особистісний 

16,4 58,9 24,7 53,4 42,5 4,1 

Математична 

компетентність 

Мотиваційно-
аксіологічний 

15,1 59,0 25,9 91,8 8,2 0 

Когнітивно-
діяльнісний 

17,8 54,8 27,4 54,8 39,7 5,5 

Рефлексивно-
особистісний 

13,7 61,7 24,6 52,1 39,7 8,2 

 

На основі здійснення відповідних розрахунків було визначено загальні 

результати щодо динаміки рівня сформованості в обдарованих учнів ключових 

компетентностей. Відповідні дані наведено в табл. 4.11.  

Таблиця 4.11 

Узагальнені результати сформованості ключових компетентностей 

обдарованих учнів (у % ) 

 
 

Компетентність 

На початок 

експерименту 

(2015/2016 навч. р.) 

На кінець 

експерименту 

(2017/2018 навч. р.) 

Приріст 

Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. Вис. Сер. Низ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спілкування державною 

(і рідною у разі 

відмінності) мовами 

26,0 57,5 16,5 53,4 39,7 6,9 +27,4 -17,8 -9,6 

Уміння вчитися впродовж 

життя 
23,3 54,8 21,9 53,4 39,7 6,9 +30,1 -15,1 -15,0 

Основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях 

20,5 57,5 22,0 64,4 31,5 4,1 +43,9 -26,0 -17,9 

Ініціативність і 

підприємливість 
9,6 56,2 34,2 37,0 52,1 10,9 +27,4 -4,1 -23,3 

Обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури 

17,8 61,7 20,5 53,4 42,5 4,1 +35,6 -19,2 -16,4 

Соціальна та громадянська 

компетентності 
19,2 60,3 20,5 46,6 46,6 6,8 +27,4 -13,7 -13,7 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 
19,2 60,3 20,5 65,8 31,5 2,7 +46,6 -28,8 -17,8 
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Продовж. табл. 4.11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спілкування іноземними 

мовами 
17,8 64,4 17,8 49,3 45,2 5,5 +31,5 -19,2 -12,3 

Екологічна грамотність і 

здорове життя 
23,3 58,9 17,8 58,9 38,4 2,7 +35,6 -20,5 -15,1 

Математична 

компетентність 
15,1 58,9 26,0 65,8 28,7 5,5 +50,7 -30,2 -20,5 

 

Вірогідність результатів проведеного експерименту перевірялась за 

допомогою критерію Пірсона [13]. 

Наведемо результати дослідження статистичної значущості 

сформованості в учнів компетентності спілкування державною (і рідною у разі 

відмінності) мовами. 

Насамперед визначаємо нульову (H0) й альтернативну (H1) гіпотези:  

- H0 – емпіричні розподіли рівня сформованості в учнів компетентності 

спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами до та після 

експерименту незначні;  

- H1 – емпіричні розподіли рівня сформованості в учнів компетентності 

спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами до та після 

експерименту значно різняться між собою. 

На основі даних, що представлені у табл. 4.12, обчислюємо емпіричне 

значення критерію, яке порівнюється з таблично заданим еталонним числом – 

критичним значенням критерію, який для кількості ступенів свободи 2, для 

рівня значущості р=0,05 становить 2
кр = 6,0.  

Таблиця 4.12 

Порівняльна таблиця сформованості в учнів компетентності спілкування 

державною (і рідною у разі відмінності) мовами, особи 

Рівні сформованості 
На початку експерименту   На кінець експерименту 

Низький 12 5 

Достатній 42 28 

Високий 19 40 
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Кількість ступенів свободи при зіставленні емпіричних розподілів 

визначалась за формулою 4.4. В ній К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість 

розподілів, що порівнюються). У нашому випадку U = 2. 

Для розрахунку емпіричних значень рівня сформованості компетентності 

спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами на початку та на 

кінець експерименту вираховуємо теоретичні частоти – tf .  

Розрахунки критерію 2
емп   наведено в табл. 4.13. 

Таблиця 4.13 

Розрахунок критерію 2
емп  

№ 
Емпірична 

частота ejf  

Теоретична 

частота tf  tej ff    2tej ff    2tej ff  / tf  

1 12 8,5 3,5 12,25 1,44 

2 42 35 7 49 1,4 

3 19 29,5 -10,5 110,25 3,73 

4 5 8,5 -3,5 12,25 1,44 

5 28 35 -7 49 1,4 

6 40 29,5 -10.5 110,25 3,73 

Всього 73 73 0 0 13,15 

 

Таким чином, на основі проведених підрахунків маємо 2
емп = 13,15, тож 

2
емп >2

кр. Тому приймаємо альтернативну (H1) гіпотезу щодо того, що 

емпіричні розподіли рівнів сформованості в учнів компетентності спілкування 

державною (і рідною у разі відмінності) мовами значно різняться між собою. 

Результати статистичного аналізу сформованості інших ключових 

компетентностей учнів СШІ «Обдарованість» наведено в додатку П 7. 

Інтерпретуючи отримані результати, робимо загальний висновок про 

статистичну достовірність отриманих результатів щодо сформованості в 

обдарованих учнів усіх ключових компетентностей. 

Про позитивний вплив освітньо-розвивального середовища на 

сформованість ключових компетентностей обдарованих учнів свідчить, 

зокрема, їхня успішна участь у різних учнівських конкурсах та олімпіадах. 

Протягом експерименту учні СШІ «Обдарованість» здобули 502 перемоги на ІІІ 

і ІV етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з різних навчальних предметів, 

231 перемогу на ІІ і ІІІ етапах конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
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учнів-членів Малої академії наук України. Багато разів команди СШІ 

«Обдарованість» здобували перемоги у фінальних етапах всеукраїнських 

учнівських турнірів з математики, фізики, хімії, інформатики та біології. Серед 

випускників закладу освіти 178 медалістів, з яких 134 отримали золоті медалі. 

Як приклад наведемо результати участі учнів ЗШІ «Обдарованість» у заходах 

МАН (рис. 4.5). 

 

Усього – 182 переможців

Кількість переможців ІІ та ІІІ етапів конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 
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Рис. 4.5 Результати участі учнів ЗШІ «Обдарованість» у заходах МАН 

Більш детально здобутки, отримані у ході дослідження, представлено у 

додатку Р, який складено за результатами неодноразових звітів авторки 

дослідження на Комісії з питань інноваційної діяльності та експериментальної 

роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді у 

загальноосвітніх навчальних закладах Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України, перед педагогічним та учнівським 

колективом ЗШІ «Обдарованість» та на інших заходах. 

Аналіз результатів експериментальної роботи свідчить про значний 

позитивний вплив створеного в СШІ «Обдарованість» освітньо-розвивального 
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середовища на сформованість ключових компетентностей в обдарованих учнів, 

на їх розвиток і саморозвиток. Це пояснюємо посиленням саме розвивального 

вектора освітнього середовища освітнього закладу.  

Отже, аналіз експериментальної роботи дає підстави стверджувати, що в 

обдарованих учнів на кінець експерименту було зафіксовано суттєві позитивні 

зміни в рівнях сформованості всіх ключових компетентностей. Це є підставою 

для висновку про дієвість створеного освітньо-розвивального середовища, 

правильність сформульованої гіпотези та вибору методологічних засад 

дослідження. 

 

Висновки до розділу 4 

 

Педагогічний експеримент був спрямований на перевірку науково-

методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей на 

базі Комунального закладу «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів “Обдарованість” Харківської обласної ради». 

Експеримент здійснювався у дві фази, що передбачало створення 

освітньо-розвивального середовища для забезпечення підґрунтя з метою 

формування ключових компетентностей обдарованих учнів (1 фаза 

експерименту) та перевірку впливу створеного середовища на досліджувані 

ключові компетентності тих, що навчаються (2 фаза експерименту). 

Результатом формувального експерименту на першій фазі стало: 

посилення розвивального вектора освітньо-розвивального середовища, 

забезпечення комфортного просторово-предметного оточення обдарованих 

учнів з максимальним урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і 

нахилів; підготовка управлінського та методичного підґрунтя для формування 

ключових компетентностей школярів; забезпечення професійно-педагогічної 

готовності учителів до формування в учнів ключових компетентностей. 
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Отримані дані засвідчили позитивні зміни за всіма параметрами освітньо-

розвивального середовища 

Формування ключових компетентностей обдарованих учнів здійснювали 

в межах когнітивної, соціальної, творчої та особистісної сфер створеного в 

школі-інтернаті освітньо-розвивального середовища. 

Найбільш впливовими щодо формування ключових компетентностей 

обдарованих учнів виявилися такі форми, методи, засоби  навчання й виховання 

та педагогічні заходи: 

- елективні спецкурси за напрямами спеціалізації обдарованих учнів та 

система міжпрежметних спецкурсів, інтегровані та проблемні уроки, активні та 

інтерактивні методи кооперативного навчання (робота в парах, робота в групах, 

коло ідей); колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, ажурна 

пилка); технології ситуативного моделювання (імітаційна гра, рольова гра); 

технології опрацювання дискусійних питань; тренінги; кейс-метод, метод 

проєктів, метод синектики, метод морфологічного аналізу, метод фокальних 

об’єктів, метод контрольних питань, позакласна (літня школа з програмування, 

секція шахів, наукове товариство учнів тощо) робота (когнітивна сфера); 

- розроблення й реалізація на базі кластерів індивідуальних освітніх 

траєкторій обдарованих учнів; педагогічний супровід учнів у процесі 

опанування ними ключових компетентностей; самоосвітня діяльність школярів 

(особистісна сфера); 

- виховні заходи фізичного, морально-духовного, культурного 

характеру, спрямовані на всебічний розвиток особистості обдарованого учня, 

формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу: 

заходи з нагоди відзначення важливих пам’ятних та ювілейних дат, свята, 

колективні творчі справи тощо); участь учнів у роботі органів учнівського 

самоврядування в межах учнівської організації «Шкільне містечко» (соціальна 

сфера); 

- участь обдарованих учнів у науково-дослідній роботі, зокрема в 

шкільному науковому товаристві «Синергія»; організація літніх наукових шкіл,  
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факультативів та гуртків за інтересами; проведення різноманітних творчих 

конкурсів (творча сфера). 

У процесі експериментальної роботи доведено правомірність визначених 

і теоретично обґрунтованих організаційно-педагогічних умов реалізації 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища в 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих учнів. 

Аналіз результатів експериментальної роботи свідчить про вагомі 

зрушення у сформованості освітньо-розвивального середовища СШІ 

«Обдарованість». Найбільше змінились параметри «мобільність» (приріст 

8,90 бала), «широта» (приріст 8,15 бала), «узагальненість» (приріст 7,44 бала). 

Наслідком цього стали позитивні зміни у сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів.  

Зазнали найбільших змін сформованість математичної компетентності 

(приріст 50,7%), інформаційно-цифрової (приріст 46,6 %) та основних 

компетентностей у природничих науках і технологіях (приріст 43, 9%). 

Застосування методів математичної статистики на основі критерію Пірсона 

засвідчило достовірність отриманих результатів 

Відмічено позитивну динаміку у сформованості базових компетентностей 

учителів: високий та оптимальний рівень сформованості креативної 

компетентності виявили 81 % (до експерименту – 35 %), дослідницької – 76 % 

(до експерименту – 32 %) та методичної – 73 % (до експерименту – 32 %) з них.  

Достовірність отриманих результатів експерименту були підтверджені 

методами математичної статистики (за критерієм Пірсона).  

Аналіз експериментальних даних свідчить про дієвість розробленої 

науково-методичної системи створення освітньо-розвивального середовища у 

спеціалізованих закладах загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

Основні результати розділу знайшли відображення в публікаціях автора 

[15; 20–21; 25–37]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений теоретичний аналіз проблеми дослідження та результати 

експериментальної роботи стали підставою для таких висновків: 

1. У дисертації розкрито значення освітньо-розвивального середовища 

для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти на сучасному 

етапі розвитку суспільства та схарактеризовано відповідні методологічні 

засади для його створення. З огляду на те, що головним критерієм методології 

наукового пізнання є її відповідність проблемі дослідження, за основу обрано 

такі взаємопов’язані наукові підходи, як системний, синергетичний, 

особистісно-діяльнісний, компетентнісний, акмеологічний і кластерний.  

2. На основі аналізу філософської, соціологічної, психологічної та 

педагогічної літератури визначено суть таких основних понять дослідження: 

«середовище», «освітнє середовище», «соціально-виховне середовище», 

«соціокультурне середовище», «освітньо-розвивальне середовище» тощо. 

Доведено, що на розвиток обдарованих учнів найбільший вплив справляє 

освітньо-розвивальне середовище, ознаками якого є: цілісність, системність, 

варіативність, структурованість, відкритість, організованість, 

комунікативність, гнучкість, культуровідповідність, здатність до 

самоорганізації та саморозвитку й полісуб’єктність. З’ясовано, що серед 

чинних моделей розвитку освітніх середовищ (еколого-особистісна, 

комунікативно-орієнтована, антрополого-психологічна, психодидактична, 

екопсихологічна) умовам дослідження найбільше відповідає еколого-

особистісна модель.  

3. Визначено теоретичні засади формування обдарованого учня в умовах 

освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів загальної 

середньої освіти. Доведено, що обдарованість розуміється як комплексне 

явище, зумовлене системою здібностей особистості, розвиток яких 

уможливлюється її високим рівнем розумової активності, глибиною 

мотиваційних та емоційно-вольових процесів, сформованістю самосвідомості й 
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самовідповідальності, системою особистісних індивідуальних якостей, які 

значною мірою формуються в діяльності в спеціально створеному освітньо-

розвивальному середовищі. Визначено вимоги до такого середовища: 

розбудова на основі сучасних методологічних підходів і принципів; посилення 

зв’язків із зовнішнім середовищем і в першу чергу із закладами вищої освіти 

для організації дуальної освіти в умовах кластера як основи розроблення 

індивідуальних освітніх траєкторій; розроблення системи діагностичних 

заходів для виявлення та дослідження розвитку природних здібностей тих, хто 

навчається; посилена увага до укріплення родинних зв’язків; об’єднання 

зусиль усіх учасників середовища (педагогів, учнів, батьків, представників 

громади та ін.) на основі їхньої полісуб’єктної взаємодії тощо. 

Установлено, що освітньо-розвивальне середовище спеціалізованого 

закладу загальної середньої освіти для обдарованих дітей варто розглядати як 

цілісну динамічну систему ресурсів (предметно-просторових, управлінських, 

методичних, дидактичних) і впливів (психологічних, педагогічних, 

діагностичних), що в сукупності сприяють безперервному розвитку 

обдарованих учнів на основі індивідуальних освітніх траєкторій, які 

забезпечують розкриття їхніх здібностей відповідно до природних задатків, 

інтересів, потреб, вимог вікової соціалізації, з одного боку, та соціального 

запиту на формування ключових компетентностей, з іншого. 

4. Теоретично обґрунтовано й розроблено науково-методичну систему 

створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих закладів 

загальної середньої освіти для обдарованих дітей, представлену як 

організаційно-педагогічний конструкт, що ґрунтується на принципах 

науковості, дитиноцентризму, гуманного і дбайливого ставлення до учня, 

диференціації та індивідуалізації, варіативності, транспарентності, партнерства; 

спирається на системний, синергетичний, особистісно-діяльнісний, 

особистісно-зорієнтований, компетентнісний, акмеологічний, кластерний 
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підходи; практично реалізується через когерентну взаємодію методологічної 

(включає мету, методологічні підходи, принципи, функції, зовнішні та 

внутрішні умови), змістово-діяльнісної (складається з технології створення 

освітньо-розвивального середовища й необхідних організаційно-педагогічних 

умов) і моніторингово-коригувальної (передбачає систему заходів для 

моніторингу ефективності створеної науково-методичної системи та 

компетентностей учасників середовища) підсистем, синергія яких забезпечує 

формування ключових компетентностей обдарованих учнів з урахуванням їхніх 

природних здібностей. Визначено ефективні для реалізації відповідної системи 

організаційно-педагогічні умови: здійснення особистісно спрямованого 

педагогічного супроводу обдарованого учня; стимулювання вчителів до 

підвищення професійно-педагогічної готовності зі співпраці з обдарованими 

учнями; активна взаємодія закладу освіти з різними освітніми та соціальними 

інституціями. Конкретизовано основні функції науково-методичної системи: 

розвивальну, управлінсько-організаційну, методично-технологічну, 

інтегрувальну та регулювальну. Розроблено модель науково-методичної 

системи створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей. 

5. Експериментальна перевірка розробленої науково-методичної 

системи створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей довела її дієвість. На 

етапі завершення дослідно-експериментальної роботи зафіксовано зростання 

параметрів освітньо-розвивального середовища СШІ «Обдарованість». 

Найбільших змін зазнали параметри: «мобільність» (приріст 8,90 бала), 

«широта» (приріст 8,15 бала), «узагальненість» (приріст 7,44 бала), 

«когерентність» (приріст 6,30 бала) та «емоційність» (приріст 6,12 бала). Серед 

ключових компетентностей учнів більш сформованими виявились математична 

компетентність (приріст 50,7%),  інформаційно-цифрова компетентність 
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(приріст 46,6 %) та основні компетентності у природничих науках і 

технологіях (приріст 43, 9%). Позитивні зрушення відбулися й у сфері 

сформованості компетентностей учителів. Так, після експерименту високий та 

оптимальний рівень сформованості креативної компетентності виявили 81 % 

(до експерименту – 35 %), дослідницької – 76 % (до експерименту – 32 %) та 

методичної – 73 % (до експерименту – 32 %) з них. 

6. Визначено необхідне ресурсне забезпечення науково-методичної 

системи створення освітньо-розвивального середовища спеціалізованих 

закладів загальної середньої освіти для обдарованих дітей: предметно-

просторове (по-сучасному обладнані кабінети для навчання; комп’ютерні 

класи, підключені до мережі Інтернет; спортивна, тренажерна та актова зали; 

кабінет обслуговувальної праці; слюсарна та механічна майстерні; бібліотека; 

мультимедійне обладнання; спальні корпуси з комфортними умовами 

проживання; харчоблок з їдальнею; медичний блок з ізолятором; пральні та 

транспорті засоби); управлінське («Концепція розвитку школи-інтернату», 

«Концепція розвитку матеріально-технічної бази та фінансово-господарської 

діяльності закладу освіти», комплекс положень для забезпечення діяльності 

закладу освіти в нових умовах, серія угод з різними закладами освіти та 

організаціями тощо), методичне (програми елективних і факультативних курсів 

за спеціалізаціями учнів, навчально-методичні посібники для формування 

компетентностей педагогів тощо) і дидактичне (завдання для контролю знань та 

умінь, комплекти слайдів до навчальних дисциплін, відеоматеріали, електронні 

комплекси тощо).  

7. Уточнено критеріальну базу дослідження. Модифіковано показники 

методики експертизи освітнього середовища. Рівень сформованості ключових 

компетентностей обдарованих учнів (високий, середній, низький) оцінювався 

за такими критеріями: мотиваційно-аксіологічним, когнітивно-діяльнісним та 

рефлексивно-особистісним. Конкретизовано застосування кваліметричного 

підходу як основи моніторингу сформованості компетентностей педагогів 

(креативної, методичної та дослідницької) через цільове розроблення 
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відповідних факторно-критеріальних моделей, які включають такі фактори, як 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний та 

особистісний. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Подальшого 

вивчення потребують питання вдосконалення структури освітньо-

розвивального середовища спеціалізованих закладів середньої освіти для 

обдарованих дітей та створення альтернативних методик визначення його 

результативності, дослідження особливостей урахування обдарувань учнів у 

неперервному ланцюгу «школа – заклад вищої освіти», шляхи вдосконалення 

компетентностей педагогів для роботи в таких умовах, організація системної 

роботи з батьками обдарованих учнів. 


