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Технологічний підхід до розвитку педагогічної обдарованості 
майбутнього вчителя 

Традиційна система підготовки майбутнього вчителя орієнтована на 
середнього студента і певним чином нівелює його індивідуальні особливості. 
Сучасні запити суспільства і держави вимагають реформування даної 
системи у напрямку розвитку дослідницьких властивостей, творчого 
потенціалу майбутніх педагогів. Тому одним з пріоритетів модернізації 
освіти визнається підготовка нової генерації педагогів-дослідників, здатних 
виявляти і розвивати здібності та обдарування дитини. Отже, провідним 
завданням вищого педагогічного навчального закладу є підтримка і розвиток 
педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. 

Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя набуває 
ефективності за умови побудови змісту, форм та методів його професійно-
педагогічної підготовки на науково-обґрунтованих теоретичних і методичних 
засадах, які забезпечують створення певних умов для виявлення і реалізації 
відповідних здібностей і обдарувань. Цьому процесу сприятимуть: побудова 
цілісної багатофакторної моделі педагогічно обдарованого майбутнього 
вчителя; створення у навчальному закладі саморегульованої системи 
виявлення і підтримки обдарованої студентської молоді; стимулювання 
творчої роботи студентів та викладачів; розробка та впровадження 
педагогічних технологій стосовно розвитку та реалізації здібностей 
майбутніх учителів, заснованих на активізації, індивідуалізації та 
диференціації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Технологія підготовки педагогічно обдарованого майбутнього вчителя, 
при її розгляді з позицій системного та діяльнісного підходу, зумовлює 
загальну логіку побудови навчально-виховного процесу, яка охоплює такі 
компоненти (етапи): цільовий, змістово–інформаційний, процесуальний, 
діяльнісно-операційний та оцінно-результативний. Велика увага 
приділяється технології постановки навчальних цілей, які, з одного боку, 
реалізують соціальне замовлення суспільства, з іншого – цілі професійно-
педагогічної підготовки майбутніх учителів-дослідників. 



Розвиток обдарованості майбутнього вчителя потребує створення у 
вищому навчальному закладі цілісної, самокерованої системи, яка 
передбачала б виявлення та підтримку педагогічно обдарованої молоді; 
розвиток та реалізацію її здібностей; стимулювання творчої роботи учнів, 
студентів, учителів та викладачів вищих закладів освіти; активізацію 
навчально-пізнавальної діяльності студентської молоді; формування резерву 
для вступу у вищі педагогічні заклади освіти, магістратуру та аспірантуру, 
підготовку наукових та педагогічних кадрів для потреб середніх і вищих 
закладів освіти.  

Ця система повинна охоплювати заклади освіти різних рівнів акредитації: 
середня загальноосвітня школа, педагогічний ліцей, педагогічне училище, 
вищий педагогічний заклад освіти, заклади післядипломної педагогічної 
освіти. І починати необхідно ще із середньої школи, де повинна бути 
організована цілеспрямована робота щодо виявлення серед старшокласників 
педагогічно обдарованих учнів і створені умови для їх професійної орієнтації 
на педагогічну діяльність. 

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка на 
сьогодні створено необхідні психолого-педагогічні передумови для 
дослідження проблеми цілеспрямованого розвитку обдарованості 
майбутнього вчителя. Зокрема, розпочато роботу науково-методичного 
центру роботи з обдарованою студентською молоддю, який здійснює 
роботу за рядом напрямів.  

Аналітико-інформаційний. Завдання: створення позитивного 
інформаційного простору у контексті обдарованості студента; вивчення 
мотивації навчальної діяльності студентів, їх цільових установок та ціннісних 
орієнтацій; визначення рівня розвитку професійно-педагогічних здібностей 
та якостей майбутнього вчителя; розробка пріоритетних напрямів у побудові 
роботи центру. Форми та методи роботи: спостереження, анкетування, 
тестування, опитування, статистична обробка даних за допомогою 
математичних методів тощо. 

Науково-дослідницької роботи студентів. Завдання: організація та 
керівництво науково-дослідною роботою студентів; координація роботи 
Студентського наукового товариства, студентських проблемних груп та 
наукових гуртків; здійснення зв’язків з факультетами, кафедрами; випуск 
студентських наукових праць. Форми та методи роботи: бесіди зі 
студентами, зустрічі з досвідченими науковцями, обмін досвідом, науково-
практичні конференції, круглі столи, „Школа майбутнього науковця” тощо. 

Професійно-педагогічної творчості. Завдання: формування педагогічної 
компетентності майбутнього вчителя; стимулювання професійної 
спрямованості та позитивної мотивації студентів на педагогічну діяльність; 
здійснення навчально-методичної роботи, спрямованої на розвиток у 
майбутніх учителів педагогічних здібностей; розробка і впровадження 
комплексу методик щодо розвитку педагогічної креативності; організація 
педагогічної практики студентів у середніх загальноосвітніх закладах нового 
типу з метою ознайомлення майбутніх педагогів з творчою лабораторією 



вчителів-майстрів тощо. Форми та методи роботи: активні методи 
навчання, ділові ігри, тренінги, олімпіади, конкурси педагогічної 
майстерності, аукціони педагогічних ідей; педагогічний театр, педагогічна 
практика, відвідування уроків творчо працюючих учителів тощо. 

Соціально-педагогічної творчості. Завдання: створення умов для 
максимального розвитку соціально-педагогічних якостей майбутнього 
вчителя; організація діяльності волонтерського загону та „Телефону довіри”; 
організація діяльності студентської соціальної служби. Форми та методи 
роботи: клуб „Волонтер”, „Телефон довіри”, консультативна діяльність, 
тренінгові програми, соціально-психологічна підтримка студентів. 

Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах. Завдання: 
здійснення підготовки студентів до Всеукраїнських олімпіад з предмету та 
спеціальності; організація і проведення І (факультетського та 
загальноуніверситетського) туру Всеукраїнських олімпіад з предмету та 
спеціальності; організація і проведення II (Всеукраїнського) туру 
студентських олімпіад з дисциплін та спеціальностей університету (як 
базовий навчальний заклад); розробка технологій та методичних 
рекомендацій стосовно організації та проведення олімпіад, видання 
відповідної навчально-методичної літератури тощо. 

Художньо-естетичної творчості. Завдання: створення умов для 
максимального розвитку художньо-естетичних здібностей та можливостей 
майбутнього вчителя; організація та проведення виставок творчого доробку 
студентів; випуск друкованого видання, в якому відображати результати 
творчих пошуків студентської молоді. Форми та методи роботи: гуртки 
художньої творчості на всіх факультетах, ансамблі, вокальні колективи; 
команди КВК; підготовка та проведення фестивалів, конкурсів, концертів 
тощо. 

Розвиток фізичних здібностей та збереження здоров’я. Завдання: 
створення умов для максимального розвитку фізичних здібностей та 
можливостей майбутнього вчителя; пропаганда та формування здорового 
способу життя студентів. Форми та методи роботи: спортивні секції та 
клуби для всіх факультетів, організація та проведення змагань, турнірів тощо. 

Міжнародної та міжрегіональної співпраці. Завдання: підтримка 
стосунків з іншими вищими навчальними закладами України та зарубіжжя; 
обмін досвідом стосовно цілеспрямованої роботи з обдарованою 
студентською молоддю; організація, проведення та участь у студентських 
науково-практичних конференціях; вивчення досвіду роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів різного типу тощо. Форми та методи 
роботи: організація та проведення студентських науково-практичних 
конференцій, тематичних читань; зустрічі із зарубіжними науковцями, 
педагогами тощо. 

Довузівської підготовки педагогічно обдарованих школярів. Завдання: 
виявлення педагогічно обдарованих учнів старших класів загальноосвітніх 
навчальних закладів міста та області; організація діяльності факультету 
майбутнього вчителя; підтримка здібної молоді та створення умов для вступу 



до університету тощо. Форми та методи роботи: лекції, семінари, бесіди, 
ділові ігри, екскурсії, олімпіади, „Дні відчинених дверей”, відвідування 
лабораторій університету тощо.  

Робота з обдарованими студентами вимагає розробки відповідної 
технології, зорієнтованої на новизну інформації та різноманітні види 
пошукової аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. Тому серед форм 
організації навчального процесу переважають ділові та рольові ігри, 
навчальні конференції, різноманітні конкурси (конкурс педагогічних 
талантів, виставка-ярмарок „Своїми руками”, аукціон педагогічних ідей, 
захист творчих проектів та інші) тощо. Великого значення набула самостійна 
робота студентів по написанню рефератів, доповідей, наукових статей, 
пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. 
Активно працює факультатив по роботі з обдарованими студентами, де 
майбутні вчителі, реалізуючи свій творчий потенціал, вчаться виявляти і 
розвивати обдарування й здібності учнів. Значно впливає на розвиток 
творчого потенціалу майбутніх учителів Наукове студентське товариство, де 
обдаровані студенти оволодівають основами науково-дослідної роботи. 
Цьому сприяє й стажування кращих студентів у провідних навчальних 
закладах США. 

Інноваційні дидактичні пошуки у сфері професійної педагогічної 
підготовки передбачають різноманітні види діяльності: навчально-
пізнавальну (визначення пріоритетних цілей, завдань, функцій, оновлення 
змісту педагогічної освіти), науково-дослідницьку (постановка наукової 
проблеми, висування та перевірка гіпотез, генерація ідей, моделювання та 
організація експерименту, оцінка результатів), моделюючу (прогнозування, 
предметно-змістовна імітація, імітаційна гра, мікровикладання, моделювання 
контексту майбутньої професійної діяльності), технологічну (розробка 
системи методів, прийомів, засобів досягнення поставлених цілей), 
рефлексивну (інтелектуальна та емоційно-почуттєва рефлексія в 
гносеологічному та емоційно-особистісному виявах). 

У процесі професійної підготовки студентів до педагогічної діяльності, 
можна виділити наступні ключові моменти. 

1. Цілеспрямована організація формуючого середовища, основою якого 
виступає навчально-професійна діяльність студентів. Майбутні вчителі 
залучаються до різноманітності відносин, пов’язаних із професійною 
діяльністю. Цьому сприяє використання таких форм та методів організації 
навчальної діяльності як ділові та рольові ігри, методи мікро викладання та 
моделювання фрагментів виховних проектів, навчальні конференції, 
методичні семінари, лекції-діалоги, різноманітні конкурси (конкурс 
педагогічних талантів, виставка-ярмарок „Своїми руками”, аукціон 
педагогічних ідей, захист творчих проектів), самостійна робота студентів по 
написанню рефератів, доповідей, наукових статей, пошуковий і 
дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок, педагогічні 
практики тощо. Тривале занурення майбутніх учителів шляхом моделювання 
до реальної професійно-педагогічної діяльності сприяє їх адаптації до умов 



та вимог майбутньої професії, демонструє (свідомо чи несвідомо) сильні й 
слабкі сторони особистості, сприяє реалізації творчого потенціалу.  

2. Пред’явлення вимог до діяльності й відносин студентів, що 
відповідають рівню якісного викладання й виховання у сучасній школі. 
Вимоги до діяльності зростають поступово, відповідно до рівня розвитку 
студента. Для цього використовуються психолого діагностичні методики, які 
дозволяють виявити домінуючі здібності студентів, на основі яких майбутнім 
вчителям пропонуються ті види роботи, що є для них значущими, цікавими, 
посильними. Кожного разу рівень цих вимог відповідає зоні найближчого 
розвитку особистості. 

3. Формування операційно-технологічного фонду для здійснення 
навчально-професійної діяльності. Студентів знайомлять з різними 
технологічними та виховними системами, досвідом діяльності творчо 
працюючих педагогів. При цьому переважає питома вага самостійної 
діяльності студентів у вивченні інноваційних підходів до професійної 
діяльності. Майбутні вчителі під керівництвом викладачів цілеспрямовано 
накопичують базу даних про форми, методи, прийоми, засоби роботи з 
дітьми шляхом ознайомлення з методичними розробками, діагностичними 
методиками, популярною літературою, вивченням та створенням власних 
наочних засобів (опорних схем, таблиць, малюнків, роздаткового матеріалу 
тощо). Під час проведення занять студентам надається можливість вибору 
тих засобів навчання і тих технологічних систем, методів та форм роботи, які 
найбільше відповідають їх індивідуальним особливостям. Отже, робота 
здійснюється у двох напрямах: розширення простору для вибору 
методичного інструментарію та можливість вибору свого вирішення 
навчально-професійних завдань. Такий підхід дозволяє студентам постійно 
навчатися компенсувати слабкі сторони своєї особистості за рахунок своїх 
сильних якостей. 

4. Надання своєчасної допомоги та корекція діяльності студентів під 
час реалізації ними фрагментів професійної діяльності з метою забезпечення 
успіху і формування відповідних умінь та навичок. Перед проведенням 
чергового заняття кожному студенту, учаснику ділової гри, обов’язково 
надається методична допомога з боку викладачів. Кожне проведене заняття 
обов’язково аналізується самим студентом та іншими учасниками ділової 
гри, оцінюється як майбутніми учителями, так і присутніми на занятті 
викладачами.  

5. Цілеспрямоване залучення студентів до спілкування та спільної 
діяльності з творчими педагогами. Під час такого спілкування та знайомства 
з педагогічною творчістю відбувається свого роду „творче зараження”, 
виникає натхнення, з’являється величезне бажання творити самому. Так, 
наприклад, у процесі підготовки до конкурсу „Аукціон педагогічних ідей”, 
група студентів, ознайомившись із методами роботи педагога-новатора 
Ш.О.Амонашвілі, не задовольнилися простим переказом його основних ідей. 
Вони звернулися до вихователів дитячого садочка з пропозицією 
попрацювати з дітьми за методикою Ш.О.Амонашвілі. Адміністрація садочка 



пішла назустріч ініціативі майбутніх учителів, надавши студентам можливої 
допомоги. Провівши певну роботу з дітьми, студенти записали одне із занять 
на відео камеру, проілюструвавши свої дії відповідними коментарями. Запис 
було продемонстровано під час конкурсу, що викликало позитивну реакцію 
аудиторії. Крім того, приклад даної групи надихнув інших студентів на 
пошук нових шляхів реалізації своїх задумів та творчого підходу до 
виконання завдань викладачів. 

6. Розвиток творчого мислення студентів. Особлива увага під час 
проведення занять приділяється такій організації процесу навчання, яка б 
постійно стимулювала майбутніх учителів до фантазування, конструювання, 
необхідності проявляти ініціативу, вигадувати, винаходити щось нове. Так, 
при нагородженні кращих студентів, що відзначилися під час проведення 
„Свята квітів”, виникла пропозиція самостійного виготовлення призів. З 
цього часу всі запрошення, нагороди, оздоблення приміщення, рекламні 
реквізити виготовляються виключно руками самих студентів. І скільки 
вигадки, творчості, душі вкладається ними у ці, казалося б, незначні деталі... 
А які опорні схеми розробляються майбутніми учителями до занять! Деякі із 
них можна сміливо представляти на конкурси студентських наукових 
проектів, стільки в них сміливих думок, цікавих пропозицій, нетрадиційних 
поглядів на відомі процеси і явища. 

7. Можливість удосконалення існуючих підходів до організації процесів 
навчання і виховання. Студенти під час занять намагаються віднайти нові 
форми і методи роботи з дітьми, незвичайні засоби навчання, які б дозволили 
підвищити ефективність результатів. Викладачі намагаються ознайомити 
майбутніх учителів з найновішими концепціями розвитку школи, ідеями 
педагогів-новаторів, навчають студентів самостійно проектувати та 
конструювати навчальні заняття, створювати наукові проекти, захищати їх, 
відстоювати свої думки. 

Серед найбільш ефективних і цікавих для студентів форм організації і 
проведення занять можна назвати лекції-діалоги, лекції-інсценізації, 
різноманітні тренінги, мікровикладання фрагментів уроків, моделювання 
виховних проектів, розв'язування педагогічних задач, характерних для 
шкільного навчально-виховного процесу, виготовлення наочності з 
демонстрацією її застосування для досягнення відповідних цілей, творчі 
звіти, захист рефератів, конкурси педагогічних ідей, ділові та рольові ігри 
тощо. Основний сенс такої побудови навчальної діяльності полягає у 
підвищенні пізнавальної активності студентів, стимуляції інтересу до 
навчальних занять; розвитку ініціативи, творчого потенціалу особистості 
студента; допомагає створити у майбутніх учителів установку на творчу 
професійну діяльність, на постійний пошук.  
 


