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ДОСВІД НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ У
ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ
В Україні накопичено значний науково-методичний потенціал щодо
навчання і виховання обдарованих студентів, котрий реалізується як у
цілеспрямованій роботі кафедр освітнього закладу, так і в діяльності окремих
викладачів. З метою узагальнення цього продуктивного досвіду нами було
вивчено стан роботи кафедр педагогічних університетів з обдарованими
студентами. Дослідженням було охоплено кафедри педагогіки та фахові
кафедри університетів мм. Житомира, Сум, Вінниці, Луганська, Рівного.
Всього в опитуванні взяли участь 65 викладачів. Респондентам було
запропоновано розроблений нами опитувальний лист, в якому необхідно дати
відповіді на низку запитань щодо організації навчання обдарованої молоді,
форм та методів цієї роботи, перспективності визначеного напряму діяльності
тощо. Схарактеризуємо основні результати опитування.
Перш за все, нами з'ясовувалися способи виявлення (діагностування)
викладачами обдарованої студентської молоді. Результати засвідчують, що
виявлення здібностей та обдарувань студентської молоді здійснюється у
кількох напрямах, зокрема виділяються навчальна, позанавчальна, науководослідницька діяльність студентів, їх робота під час проходження педагогічної
практики, а також спеціально організована інформаційно-аналітична
діяльність педагогів. Так, серед основних методів виявлення обдарованих
студентів під час навчального процесу респондентами виділяються:
спостереження за роботою студентів на семінарських, практичних заняттях;
залучення їх до традиційних видів роботи в академічній групі; використання
технологій проблемного навчання; результативність виконання студентами
диференційованих завдань; використання під час занять творчих,
нестандартних, варіативних завдань; залучення майбутніх учителів до
складання педагогічних задач, кросвордів тощо; виконання студентами
індивідуальних
завдань;
проведення
викладачами
індивідуальних
консультацій і бесід із студентами.
Серед можливостей позанавчальної роботи у виявленні обдарованих
студентами, більшістю респондентів надається перевага проведенню
конкурсів педагогічної майстерності, аукціонів педагогічних ідей, творчих
конкурсів, різноманітних студентських олімпіад з предмету та спеціальності;

організації діяльності педагогічного театру, студентських консалтингових
груп, школи педагогів-організаторів МДЦ "Артек" і "Молода гвардія" тощо.
Серед способів залучення обдарованих студентів до науководослідницької роботи традиційно виділяються залучення майбутніх учителів
до роботи студентських наукових гуртків, проблемних груп, науковометодичних лабораторій, педагогічного клубу, студентської Малої академії
наук, наукових конференцій. Практично всі респонденти зазначають на
важливості й необхідності залучення студентів до написання рефератів,
курсових робіт, підготовки наукових статей з подальшою їх публікацією у
студентських виданнях. Окремо виділяються участь у роботі лабораторій
педагогічного краєзнавства, відвідування державних архівів, виконання
творчих завдань щодо моделювання особливостей авторської школи
майбутнього тощо.
Важливого значення в ідентифікації обдарованості майбутніх учителів
надається респондентами педагогічній практиці, яка надає виключних
можливостей для розкриття і розвитку здібностей і талантів студентів:
вивчення передового педагогічного досвіду відомих вчителів-майстрів,
проведення під їх керівництвом нестандартних уроків, застосування новітніх
методів навчання і виховання, організація позанавчальної та виховної роботи,
проведення засідань гуртків, клубів, секцій тощо.
Особливе місце у виявленні та ідентифікації здібностей та обдарувань
студентів посідає спеціально організована аналітична діяльність викладачів із
застосуванням як традиційних педагогічних методів, так і спеціальних
психологічних методик, спрямованих на виявлення мотивації, професійної
спрямованості студентів, рівня розвитку їх здібностей, креативності,
особистісних якостей тощо. У цьому контексті особливого значення набуває
володіння викладачем такими методами дослідження як педагогічне
спостереження, тестування, анкетування, опитування студентів; аналіз
контрольних, самостійних, творчих робіт; визначення рейтингу пріоритетних
цінностей у вихованні тощо.
Важливого значення у контексті нашого дослідження набуває вивчення
способів активізації творчої самостійної роботи студентів. Респондентами
надається перевага виконанню індивідуальних і групових завдань творчого
характеру (0,91), написанню курсових та дипломних робіт з елементами
наукових досліджень (0,88), застосуванню проблемних запитань під час
лекційних та практичних занять (0,81). Дещо меншого значення значення
приділяється виконанню лабораторних робіт дослідницького характеру (0,8)
та індивідуальних завдань під час педагогічної практики (0,8). Серед
додаткових заходів респондентами пропонується визначення рейтингу
студентів та стимулювання їх відповідною оцінкою за бальною шкалою під
час екзаменів та заліків; залучення до роботи науково-практичних семінарів,
конференцій, які проводять кафедри; залучення до проведення семінарів у
загальноосвітніх навчальних закладах міста; аналізу передового та
інноваційного педагогічного досвіду; організація роботи студентів під час

занять у творчих мікрогрупах; публікація статей, дослідницьких матеріалів у
студентських збірниках наукових праць тощо.
Серед важливих напрямів роботи з обдарованою молоддю опитані
викладачі вважають за доцільне виокремити поглиблене вивчення фахових
дисциплін (0,94), залучення студентів до науково-дослідної роботи (0,94),
цілеспрямований розвиток педагогічних здібностей (0,91). Меншого значення
надається поглибленому оволодінню професійними уміннями та навичками
(0,8), а також набуттю майбутніми вчителями педагогічної майстерності
(0,77). Можливо, це пов'язано із тим, що зростання вчителя як майстра,
набуття ним необхідних професійних умінь і навичок інтенсивно відбувається
вже під час безпосередньої педагогічної діяльності поза межами вищого
педагогічного закладу освіти. Ми не погоджуємося із такою позицією деяких
наших колег, оскільки, підтримуючи думку академіка І. Зязюна, вважаємо, що не
можна очікувати закінчення вищого педагогічного навчального закладу, щоб потім у
практичній діяльності стати справжнім творцем і майстром своєї справи. Потрібно
саме у студентські роки набувати професіоналізму, розвивати свої творчі здібності. А
для цього потрібна щоденна і наполеглива праця. Тому поняття навчання у
педагогічному навчальному закладі означає не лише засвоєння знань, а й розвиток
творчих здібностей, формування професійних якостей і вмінь, що допоможуть
самореалізуватися особистості майбутнього педагога.
Зазначимо, що рядом респондентів було відзначено необхідність розвитку
творчих здібностей майбутніх учителів, а також, що є принциповим для
нашого дослідження потребу у розвитку позитивної мотивації студентів до
професійної діяльності, формування їх спрямованості до педагогічної роботи,
цілеспрямованості і наполегливості в оволодінні професійними знаннями і
вміннями.
Одним із провідних напрямів виявлення і розвитку здібностей та
обдарувань студентів респондентами виділяється науково-дослідна робота.
Серед способів залучення студентів до цього виду професійної діяльності
опитувані частіше використовують науково-дослідну роботу студентів, яка є
складовою навчального процесу (виконання курсових, бакалаврських,
дипломних та магістерських досліджень) (1,0), участь у роботі студентських
наукових конференцій (0,9), наукових гуртків, наукових семінарів,
проблемних груп при кафедрах, провідних наукових школах (0,88). Менше
уваги надається респондентами участі студентів у різноманітних конкурсах
різних рівнів та студентських олімпіадах (0,84). Можливо це пов'язано із
суб'єктивністю оцінювання робіт та виступів студентів у цих заходах, що може
викликати замість натхнення і бажання працювати далі зневіру у своїх силах,
розчарування, небажання надалі займатися обраною діяльністю. Практично не
залучаються студенти до науково-дослідної роботи кафедри за бюджетною та
госпрозрахунковою тематикою (0,4), що пов'язано із обмеженими
можливостями у фінансуванні й оплаті праці колективу. Не часто
здійснюється й робота студентів за міжнародними грантами (0,7), що
зумовлено певними труднощами в оформленні заявок, необізнаністю

студентів та їх керівників в існуванні таких програм та іншими суб'єктивними
причинами.
До інших форм залучення майбутніх учителів до науково-дослідної
роботи опитані викладачі називають публікацію результатів студентського
дослідження у збірниках; організацію "методичного театру"; створення
консалтингових груп, в яких студенти самостійно розробляють інноваційні
технологічні прийоми і демонструють їх іншим студентам, а також вчителямпрактикам на методичних семінарах, організованих кафедрами.
Респондентам було запропоновано визначитися, які види завдань щодо
дослідницької роботи студентів застосовуються ними частіше. На жаль,
більшість опитуваних викладачів надають перевагу інформаційноознайомлювальним методам, коли студенти самостійно вивчають досвід
педагогічної діяльності, викладений у літературних джерелах (1,0). Проблемні
методи, виконання яких стимулює студента до самостійного пошуку
розв’язання навчальної, теоретичної чи практичної проблеми, застосовуються
значно рідше (0,6). Це пов'язано, на нашу думку, із необхідністю додаткової
підготовчої роботи викладача і самих студентів, що потребує значних витрат
часу та залучення неабияких інтелектуальних можливостей. Можливо, саме це
й утримує учасників навчального процесу від активного застосування цієї
групи методів.
Важливого значення в організації дослідницької роботи студентів
набуває характер завдань, які пропонуються викладачами. Частіше студентам
пропонуються дослідницькі завдання, які пов’язані з науковою
проблематикою кафедри (1,0), що є зрозумілим і об'єктивним, адже керівник
здатен здійснювати кваліфіковане керівництво розробкою студентом саме тієї
проблеми, в якій він сам є компетентним. Рідше застосовуються
респондентами інтегровані завдання, які інформаційно й логічно поєднують
кілька напрямів з кількох профільних дисциплін кафедри (0,8). Певні
утруднення виникають у студентів і викладачів при розробці комплексних
завдань, які виконуються студентами з 2-го по 5-ий курс (курсові та дипломні
роботи) (0,6). Це пов'язано із певними труднощами навчального супроводу
обдарованих студентів, зокрема педагогічними кафедрами, у той же час фахові
кафедри мають більше можливостей у залученні студента до дослідницької
роботи вже з перших курсів.
Респондентами окремо відзначається ефективність застосування
науково-практичних методів у вивченні як фахових дисциплін, так і предметів
педагогічного циклу, зокрема це робота студентів з наукового обґрунтування,
проектування і впровадження власних проектів; презентація творчих робіт
студентів із подальшим їх публічним захистом (виставка-демонстрація).
Окремо виділяються опитуваними викладачами можливості організації і
проведення студентами, які мають певний досвід і наукові досягнення в
окремих сферах, творчих майстерень, семінарів, шкіл педагогічної
майстерності.
Чільне місце в організації роботи з обдарованими студентами посідають
питання визначення результативності цього напряму діяльності. Серед

найвагоміших результатів дослідницької роботи студентів респондентами
визначаються: підготовка наукових статей, доповідей (0,93); участь у
міжнародних програмах обміну студентів (0,85); подання наукових робіт на
конкурси, олімпіади (0,76); участь у міжнародних грантах (0,75); розробка
наукових проектів (0,72); участь у створенні нових лабораторних робіт (0,55);
підготовка експонатів, приладів на виставки (0,48) тощо.
У світовій психолого-педагогічній науці триває дискусія з приводу того,
яким чином має здійснюватися робота з обдарованими студентами (учнями).
Респондентам було запропоновано визначитися, чи варто створювати
гомогенні групи для навчання виключно обдарованих студентів, чи можливо
вони мають навчатися у гетерогенній групі, однак за індивідуальним планом.
Більшість викладачів, які взяли участь в опитуванні зазначають, що найбільш
ефективний спосіб організації відповідної роботи –
розробка
диференційованих завдань для студентів різного рівня підготовки за умов
традиційного їх поділу на академічні групи (0,8). У той же час ряд
респондентів виступає за створення спеціальних груп для навчання
обдарованих студентів з відповідною розробкою навчальних програм (0,6). Як
можливий варіант припускається й навчання обдарованого студента у своїй
академічній групі, однак за індивідуальним планом. Пропонується
опитуваними також можливість розробки інваріантних навчальних планів;
введення програм за вибором студента; прискорене навчання обдарованих
студентів на основі екстернату. Одним із варіантів такого навчання може бути
створення груп за інтересами, які здійснюють дослідження різних проявів
певної проблеми. Так, на факультеті іноземних мов ЖДУ було створено таку
групу з проблеми "Використання матеріалів дитячого журналу "Пізнайко" у
викладанні іноземної мови" (керівник – професор Л. Калініна). У межах цієї
проблеми студентами було вивчено можливості журнальних матеріалів для
навчання дітей говорінню на основі вивчення віршів, письму – на основі
застосування елементів ігрової діяльності, читанню – на основі коміксів.
Результати дослідження було оформлено у вигляді конкурсних робіт, які
отримали схвалення редакційної колегії англійської версії дитячого журналу
"Пізнайко".
Серед форм, методів та засобів активізації навчально-пізнавальної
діяльності
обдарованих
студентів
найефективнішими
визнаються
респондентами інтерактивні методи, частково-пошукові, проблемні,
дослідницькі; робота у творчих групах; проектний метод; конкурси, ділові
ігри, аукціони ідей; конференції з певної проблеми; творчі завдання різного
характеру (написання творів, виконання лабораторних і відео-робіт,
проведення занять аналітичного характеру); написання рефератів при
вивченні теоретичних курсів; інтерактивне читання лекційного курсу з
опорою на базові знання студентів; проведення колоквіумів з теоретичних
проблем на основі методу евристичної бесіди; творчі вправи; науковий доказ
логічних суджень; оптимальний підбір фактичного матеріалу; самостійне
опрацювання матеріалу; практичні роботи.

Важливого значення в організації навчання обдарованих студентів
набувають умови, за яких сьогодні здійснюється керівництво роботою
обдарованих студентів. Результати опитування викладачів засвідчують, що
основними передумовами ефективності відповідної роботи є: розуміння
керівництвом вищого закладу освіти важливості та необхідності такої роботи;
усвідомлення викладачами необхідності підготовки молодих учених;
наявність студентів, обдарованих у певній галузі діяльності; власна ініціатива
викладачів і студентів; наявність цікавих програм для дослідження; бажання
студентів займатися певною проблемою (кількість таких студентів з року в рік
зростає); можливості виконання державних замовлень; усвідомлення
головних пріоритетів світоглядної культури особистості студента.
Не меншого значення набувають питання створення відповідних умов
для розвитку обдарованості студентів. Відповідно до цього, респондентами
зазначається на необхідності підготовки відповідних педагогічних кадрів,
спроможних працювати з обдарованими студентами; створенні відповідної
матеріальної бази навчального закладу; надання можливості студентам
навчатися за індивідуальним графіком; створення творчих груп студентів;
організації фінансування дослідницької роботи студентів; фінансового
стимулювання як викладачів, так і студентів; розробки диференційованих
завдань з кожного предмету; глибокої розробки тематики рефератів;
продуманості планів роботи проблемних груп; перспективності
запропонованих тем дослідження; існуванні різних форм заохочення студентів
(нагородження книгами, преміями тощо); передбаченні додаткових годин для
роботи з обдарованими студентами; ведення кожним викладачем
"професійного портфеля", у якому мають бути зафіксовані його наукові
досягнення, у тому числі і в роботі з обдарованими студентами (тоді легко
побачити основні показники його діяльності, досвід і досягнення).
Безумовно, обдаровані студенти, які активно займаються дослідницькою
роботою, мають користуватися певними пільгами, зокрема респондентами
зазначається, що такі студенти мають заохочуватися оцінкою (за умов бальної
системи); стимулюватися морально; залучатися до виступів із теоретичними
питаннями під час лекції на молодших курсах; їм має надаватися право вибору
місця проходження педагогічної практики, зокрема вони можуть проходити
практику в експериментальних навчальних закладах (школах); вони мають
отримувати додатковий час для роботи у бібліотеці, архіві; кафедри може
рекомендувати їх для навчання у магістратурі, аспірантурі; їм можна
пропонувати роботу у складі кафедри.
Обдаровані студенти, на думку опитаних викладачів, повинні мати й
відповідні права, зокрема навчатися за державні кошти; отримувати різні види
заохочень, зокрема підвищену стипендію; навчатися за індивідуальним
графіком; мати право на вільне відвідування занять; закінчувати навчання
екстерном (з випередженням); безкоштовно друкуватися у наукових
збірниках; мати можливість продовжувати наукові дослідження, навчаючись
в магістратурі, аспірантурі; мати можливість відвідувати центральні наукові
бібліотеки; брати участь у наукових конференціях учених НАПН України;

отримувати переваги при розподілі на роботу; мати право на пільгове
працевлаштування; претендувати на місце у трудовому колективі кафедри, на
якій працював (за умови наявності вакансій).
Практично всі респонденти вбачають цілеспрямовану роботу з навчання
обдарованих студентів перспективною з огляду на необхідність піднесення
національного характеру освіти; гуманізації освітнього процесу; втілення в
життя національної ідеї; наближення національної освіти до європейських
стандартів; необхідності підвищення професійного рівня студентів, підготовка
кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, професійного розвитку;
формування
творчих,
цілеспрямованих,
конкурентноспроможних
особистостей, талановитих науковців; забезпечення мобільності наших
фахівців в освоєнні новітніх технологій науки та впровадження їх у життя;
підвищення мотивації студентів до навчання; створення реальних умов для
продуктивної роботи Студентського наукового товариства; поповнення штату
кафедр молодими науковцями, які вже готові для подальшої наукової роботи.
Ця категорія студентів повинна мати право на пільговий вступ до аспірантури.
Якщо ж молодий спеціаліст продовжує працювати у школі, то навчальний
заклад має простежити подальший трудовий шлях такого студента (за кожним
таким студентом закріплюється викладач-консультант, заводиться досьє, в
якому відстежуються досягнення, підтримуються зв'язки).
Серед основних проблем, які виникають в організації навчання
обдарованих студентів, респондентами перш за все зазначається на
недостатності підтримки такої роботи з боку адміністрації навчального
закладу, зокрема фінансової, а також відсутності відповідних педагогічних
кадрів, спроможних працювати з обдарованими студентами.
Отже, на основі проведеного дослідження можна зробити висновок, що
вищими навчальними закладами України накопичено значний досвід щодо
навчання і виховання обдарованих студентів, який реалізується як у
цілеспрямованій роботі кафедр освітнього закладу, так і в діяльності окремих
викладачів. На жаль не завжди така робота координується адміністрацією ВНЗ
чи спеціально створеного для відповідної функції підрозділу університету.
Традиційно провідним напрямом навчання обдарованих студентів
залишається залучення їх викладачами до науково-дослідницької роботи у
наукових гуртках та проблемних групах, участі в конкурсах наукових робіт та
олімпіадах із спеціальності, а також у студентських наукових конференціях.
Серед
стратегій
навчання
обдарованих
студентів
частіше
використовуються збагачення змісту навчального матеріалу, поглиблене
вивчення предмету, диференціація та індивідуалізація навчання. Визнаючи
ефективність проблемності у навчанні, більшість викладачів все ж таки
частіше застосовують у своїй роботі інформаційно-ознайомлювальні методи.
Організація навчання обдарованих студентів передбачає, в основному,
підготовку для студентів диференційованих завдань різного рівня за умови
традиційного їх поділу на академічні групи. Лише в деяких вищих навчальних
закладах реалізується навчання обдарованих студентів за індивідуальними
програмами та поділ їх на спеціальні групи за рівнем здібностей.

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності обдарованих
студентів відрізняються різноманітністю і, як правило, мають професійну
спрямованість.
На жаль, цілеспрямоване навчання обдарованих студентів у більшості
ВПНЗ здійснюється за власної ініціативи викладачів і студентів, оскільки
адміністрацією не приділяється необхідної уваги цьому напряму роботи.
Враховуючи актуальність означеної проблеми та об’єктивну потребу в
обдарованих, творчо працюючих фахівцях у Житомирському державному
університеті імені Івана Франка у 2002 році розроблено Положення про роботу
з обдарованою студентською молоддю, у 2003 році створено Науковометодичний центр роботи з обдарованою студентською молоддю, а також
обґрунтовано Концепцію роботи ВНЗ з обдарованою студентською молоддю.
В основу концепції покладено положення про те, що обдарованість – це
системна якість психіки, яка здатна розвиватися впродовж життя людини за
умови врахування впливових чинників, що сприяють цьому процесу на
кожному з вікових етапів становлення особистості. Тому при розробці
концепції враховано особливості прояву обдарованості у студентському віці
[1; 3; 5], до яких відносимо: зростання й збагачення обдарованості;
становлення, формування спеціальних схильностей і здібностей; позитивний
образ “Я”; впевненість у своїх здібностях; сила характеру; наявність чітких
домагань (у тому числі професійний вибір); енергійне зростання моральних та
інтелектуальних сил і можливостей; легкість засвоєння нових ідей і знань,
комбінування знань оригінальними способами; гнучкість у концепціях,
способах дій, соціальних ситуаціях; активність, наполегливість, енергійність,
схильність до ризику; нетерплячість під час виконання рутинної роботи,
надання переваги складним завданням; незалежність у судженнях, поведінці;
високий рівень розвитку навичок спілкування, відкритість, доброзичливість,
розвинене почуття гумору; жива й безпосередня уява; емоційність; характерні
особливості розуміння та інтерпретацій подій тощо.
Цілеспрямована діяльність ЖДУ з обдарованою студентською молоддю
здійснюється нині на основі Концепції роботи з обдарованою студентською
молоддю, мета якої полягає у забезпеченні максимального розвитку
особистості студента, який має високий рівень здібностей в одній чи кількох
сферах з урахуванням його індивідуальних особливостей; підтримки
обдарованої студентської молоді шляхом створення умов для її творчого,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.
Основними завданнями цієї роботи є: визначення стратегії щодо
підтримки та напрямів роботи з обдарованими студентами; удосконалення
нормативної бази університету щодо організації та поліпшення науковометодичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю; створення
загальноуніверситетської системи виявлення обдарованої молоді та
ідентифікації їх здібностей; розробка нових напрямів роботи з обдарованою
молоддю шляхом створення науково-методологічного підґрунтя для розвитку
ефективних систем виявлення, навчання і професійної орієнтації обдарованої
молоді; оновлення та удосконалення змісту, форм та методів роботи з

обдарованою молоддю; залучення обдарованої учнівської молоді
(старшокласників) до творчих проектів з метою задоволення потреби у
професійному самовизначенні та творчій самореалізації; піднесення статусу
обдарованої молоді та її наставників; координація діяльності адміністрації,
факультетів, кафедр університету, місцевих органів виконавчої влади,
навчальних закладів м. Житомира та Житомирської області, громадських
організацій з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді; поглиблення
регіонального та міжнародного співробітництва у сфері нових педагогічних
технологій навчання і виховання обдарованої молоді.
Основними ідеями даної концепції є положення про те, що
 Обдарованою є практично кожна людина, однак кожна обдарована
по-своєму. Завдання педагога полягає у тому, щоб допомогти особистості, що
формується, виявити і максимально розвинути її домінуючі здібності й
обдарування.
 Розвиток обдарованості майбутнього спеціаліста потребує створення
у ВНЗ цілісної системи, яка передбачає виявлення та підтримку обдарованої
молоді, розвиток та реалізацію її здібностей, стимулювання творчої роботи
студентів та викладачів, активізацію навчально-пізнавальної діяльності
молоді.
Запропонована концепція ґрунтується на системному підході до
вивчення педагогічних явищ та процесів, що дозволяє забезпечити
ефективність навчально-пізнавальної, наукової і практичної роботи студентів,
спрямованої на реалізацію особистісного і діяльнісного підходів; сприяє не
тільки формуванню знань, умінь і навичок, але й розвитку обдарувань,
творчого мислення майбутнього фахівця, інтелектуалізації його особистості,
спонукає до творчої самостійної пошукової діяльності.
Реалізація Концепції здійснюється за такими напрямами:
 удосконалення нормативної бази університету щодо підтримки
обдарованої молоді (розробка Положення про роботу з обдарованою
студентською молоддю, концепції діяльності Науково-методичного центру
роботи з обдарованою студентською молоддю тощо);
 формування основ системи виявлення, навчання і підтримки
обдарованої студентської молоді, її соціального захисту;
 видання сучасних підручників, посібників, розроблення технічних
засобів навчання, навчальних програм спецкурсів, факультативів,
спрямованих на розвиток здібностей обдарованої молоді та підготовки
майбутніх учителів до роботи з обдарованими дітьми;
 створення мережі навчальних закладів для апробації та
запровадження сучасних методик виявлення, навчання та виховання
обдарованої молоді;
 залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької,
експериментальної, творчої діяльності;

 проведення загальноуніверситетських олімпіад, творчих конкурсів,
конкурсів-захистів наукових робіт, турнірів і фестивалів, забезпечення участі
обдарованої молоді у міжнародник інтелектуальних і творчих змаганнях;
 сприяння наступності у системі роботи з обдарованою молоддю
загальноосвітніх, позашкільних, у тому числі початкових спеціалізованих
мистецьких, професійно-технічних і вищих навчальних закладів;
 модернізація вищої освіти відповідно до сучасних вимог,
розширення системи підготовки педагогічних кадрів, що працюють з
обдарованою молоддю;
 популяризація здобутків обдарованої молоді, поширення досвіду
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників;
 використання міжнародного досвіду підтримки і роботи з
обдарованою молоддю.
Для успішного розвитку обдарованості кожного студента у ВНЗ має
бути створено відповідні умови і враховано цілий ряд впливових чинників,
серед яких можна визначити як внутрішні, так і зовнішні, а саме: надання
всебічної допомоги студентам у виявленні домінуючих здібностей та розвитку
схильностей; урахування спадкових даних – біофізіологічні, анатомофізіологічні особливості організму (задатки) – які є передумовою розвитку
здібностей; створення розвивального середовища – стимулюючого оточення,
яке відповідає розвитку відповідних здібностей; розробка психологічного та
методичного супроводу обдарованої особистості, індивідуальних програм
навчання і розвитку; організація цілеспрямованого виховного впливу на
розвиток здібностей та обдарувань за умови єдності у діяльності викладачів,
студентів, керівництва навчального закладу, органів студентського
самоврядування, позанавчальних структур; включення студентів до
різноманітних видів діяльності з метою набуття ними певного досвіду їх
виконання, стимулювання їх активності, що сприятиме дієвому розвитку їх
потенційних можливостей; розвиток емоційно-вольової сфери студентів, що
проявляється у наполегливості щодо виконання завдань, у прагненні до
змагань, упевненості у своїх силах і здібностях, повазі до інших, емпатійному
ставленні до людей, терпимості до особливостей інших людей, схильності до
самоаналізу, толерантному ставленні до критики, готовності поділитися
речами й ідеями, незалежності у мисленні і поведінці, почутті гумору;
формування відповідної системи цінностей, що відображається у розвитку
реалістичної „Я”- концепції, внутрішньої мотивації, яка зумовлюється
ціннісними
змістами
індивідуальної
свідомості,
автономністю,
самодостатністю, незалежністю від ситуативних чинників, спрямованістю у
майбутнє; уникнення чиннику випадковості шляхом свідомої підготовки
викладача до відповідної роботи (створювати ситуації, в яких студент міг би
реалізуватися „у потрібному місці у потрібний час”, стати для нього „Своїм
Учителем”); створення системи стимулювання творчості студентської
молоді; спеціальна підготовка викладача до роботи з обдарованою молоддю.

Відповідна робота щодо навчання і виховання обдарованих та здібних
студентів має здійснюватися за умови взаємодії, взаєморозуміння,
узгодженості діяльності всіх учасників навчального процесу.
Організація роботи з розвитку здібностей і обдарованості майбутніх
учителів здійснюється у три етапи: діагностичний, формуючий, мотиваційностимулюючий.
Першим етапом роботи з обдарованими студентами є діагностичний –
виявлення студентів, які мають здібності до певних видів діяльності,
відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення
проблем. Зазначимо, що, діагностиці приділяється особлива увага, як
необхідному та одному з найважливіших компонентів у системі роботи
сучасної вищої школи. Вважаємо, що діагностика обдарованості повинна бути
комплексною, послідовною, різноманітною та поетапною. Виявлення
обдарованості залежить від багатьох чинників, тому необхідно
використовувати всі можливі джерела інформації про студента. Тільки після
зіставлення інформації, отриманої з різних джерел, можна робити відповідні
висновки. Лише на основі всебічної діагностики розпочинається розробка
конкретних індивідуальних програм розвитку особистості обдарованого
студента з її психолого-педагогічним забезпеченням.
Другим етапом роботи з обдарованими студентами є формуючий
(створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного
розвитку обдарованої молоді), який знаходить своє відображення у
навчальних планах, програмах, формах та методах роботи, мета яких –
створити сприятливий розвивальний простір для самореалізації, задоволення
потреб у нових знаннях, спілкуванні, самовираженні, вихованні
взаємовідносин тощо.
Провідними стратегіями у побудові процесу навчання обдарованої
молоді вважаємо:
1. Поглиблення, при якому передбачено більш докладне вивчення
навчальних дисциплін з певних галузей знань студентами, які виявили до неї
підвищений інтерес. Це сприяє формуванню високого рівня компетентності у
відповідній галузі знань, створює умови для інтелектуального розвитку
майбутніх фахівців.
2. Збагачення, що орієнтоване на якісно вищий рівень змісту освіти з
виходом за межі традиційної тематики за рахунок міждисциплінарних зв'язків.
Передбачає оволодіння студентами різноманітними способами і прийомами
розумової дослідницької діяльності. Може здійснюватися як у межах
традиційного освітнього процесу, так і під час участі студентів у
дослідницьких проектах, спеціальних інтелектуальних тренінгах тощо.
3. Проблемність навчання, що передбачає стимулювання особистісного
розвитку студентів в умовах застосування педагогами оригінальних методів
подання матеріалу, пошуку нових значень і альтернативних інтерпретацій
базових понять, використання дослідницьких методів у процесі навчання
тощо. Виступає компонентом збагачених програм або існує як самостійна
тренінгова програма.

Принципового значення набуває проблема організації навчання
обдарованих студентів. Досі залишається дискусійним питання чи повинен
обдарований студент навчатися у звичайній академічній групи, чи необхідно
створювати групи відповідно до здібностей студентів, окремо виділяючи
групи обдарованих. Нами було вивчено ефективність поділу студентів на
гомогенні групи під час вивчення предметів педагогічного циклу. Основними
критеріями відповідного поділу студентів було обрано їх активність та
ініціативність під час практичних занять, рівень креативності (здатність
продукувати нові цікаві ідеї). Помічено, що у групі "неактивних" студентів з
часом активізуються і проявляють свої здібності ті особистості, які до того на
фоні більш активних однолітків демонстрували певну пасивність. Це
спостереження знайшло своє підтвердження у дослідженнях науковців
кафедри практичної психології ЖДУ (Н. Портницька), які шляхом тривалого
моніторингу дійшли висновку: якщо із групи студентів виключити
особистість з ознаками обдарованості, яка задавала тон у навчанні
(лідирувала), її місце з часом займає інша особистість, що також буде
демонструвати ознаки обдарованості. Отже, поділ студентів на гомогенні
групи створює умови для прояву здібностей тих майбутніх учителів, які у
гетерогенній групі знаходилися у "тіні" більш активних і розкутих
однокурсників.
Водночас подібна практика позбавляє обдарованих студентів
можливості спілкування з іншими однокурсниками і тим самим перешкоджає
взаєморозумінню серед молоді. За такої взаємоізоляції студенти із середніми
здібностями не отримують необхідних стимулів до роботи, які виникають при
взаємодії з більш обдарованими однолітками, що, у свою чергу, позбавляє їх
можливостей набуття необхідного досвіду професійної діяльності. Крім того,
подібна практика породжує інтелектуальний снобізм з боку обдарованих
студентів і комплекс неповноцінності в їх однолітків із середніми здібностями.
До того ж, опинившись серед інших обдарованих студентів, деякі з них
потерпають від зниження свого статусу, оскільки не для всіх обдарованих
ситуація постійного інтелектуального змагання виявляється цілком
сприятливою.
Було зроблено висновок, що студенти мають навчатися в гетерогенних
групах, в яких все одно відбувається певний поділ за здібностями, оскільки
більш здібні студенти обирають для себе більш складні навчальні завдання.
Однак за цих умов вибір належить самим студентам, а не нав'язується їм
викладачами. У цьому випадку у менш яскравих студентів не виникає почуття
безнадійності, яке вони відчувають, коли їх об'єднують в одну групу всупереч
їх бажанню. Робота з обдарованими студентами відбувається і за спеціальними
програмами, які акцентують увагу на певних сильних сторонах особистості
(посилююча модель), або на слабких (коригуюча модель), посилюють сильні
сторони, щоб компенсувати слабкі (компенсуюча модель).
Ефективність навчально-пізнавальної діяльності обдарованих студентів
суттєво залежить від організаційних форм навчальної роботи [2; 4; 5].
Вважаємо, що у ВНЗ ефективними формами аудиторної роботи з

обдарованою молоддю залишаються лекції (проблемні, дискусійні тощо),
практичні, лабораторні заняття, спецсемінари дослідницького й дискусійного
характеру, курсові й дипломні роботи тощо. Виокремлюються також форми
позааудиторної роботи з обдарованою молоддю, які можна поділити на
групові, масові та індивідуальні. Серед масових форм роботи найбільш
поширеними є: науково-практичні й читацькі конференції, „тижні
педагогічної майстерності”, олімпіади, конкурси та огляди наукових робіт,
виставки робіт студентської наукової творчості, звітні наукові студентські
конференції, „круглі столи”, „діалоги”, творчі знайомства тощо. До групових
належать студентські наукові гуртки, міжфакультетські семінари, студентські
клуби, технологічні бюро, проблемні галузеві лабораторії, студентські
науково-дослідні загони і бригади, дослідницькі групи, до складу яких входять
докторанти, аспіранти, викладачі, студенти. Індивідуальні форми представлені
навчанням за індивідуальними планами (програмами), педагогічно
регульованою самостійною роботою, вивченням факультативних курсів і
дисциплін за вибором, нетиповими завданнями науково-дослідного характеру
під час педагогічної практики, розробкою науково-дослідних проблем
провідних кафедр тощо [4].
Серед методів організації навчання обдарованих студентів найбільш
ефективними виявляються "мозковий штурм", методи евристичних запитань,
багатомірних матриць, інверсії, синектики, емпатії, кейс-стаді, метод
самопізнання і самооцінки (рефлексія), тренінгові технології та інші.
Суттєвим етапом роботи з обдарованою молоддю є спонукальномотиваційна діяльність викладачів та адміністрації, яка стимулює студента
до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації. В університеті має бути
створена цілісна система стимулювання як студентів, так і творчо працюючих
викладачів.
У ЖДУ обдаровані студенти, які досягли успіхів у навчанні, переможці
та призери олімпіад, конкурсів студентських дослідницьких робіт, члени
студентського наукового товариства за сприяння спонсорів отримують
заохочувальні призи та грошові винагороди, проводяться вечори-зустрічі з
обдарованими студентами. Студенти-дослідники мають можливість
безкоштовно друкувати свої доробки у наукових виданнях, видавати
монографії та творчі збірники тощо.
Реалізація Концепції дозволила удосконалити рівень науковометодичного та інформаційного забезпечення педагогічних, науковопедагогічних, наукових працівників і викладачів, які здійснюють роботу з
обдарованою молоддю; підвищити рівень професійної компетентності
майбутніх учителів у відборі методів, форм, засобів, технологій навчання і
виховання обдарованих дітей та молоді; консолідувати зусилля органів влади,
місцевого самоврядування, навчальних закладів, установ та організацій у
роботі з обдарованою молоддю; розширити інформаційно-аналітичний банк
даних „Обдарованість”.
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