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1. Концептуальні положення. Побудова процесу професійної 
підготовки обдарованого майбутнього вчителя ґрунтується на сучасних 
підходах до створення моделі обдарованості. Серед сучасних концепцій 
обдарованості найбільш визнаною є модель, яка складається з трьох 
компонентів: мотивації (спрямованості, наполегливості) особистості до 
певного виду діяльності; креативності особистості; розвитку загальних та 
спеціальних здібностей вище за середній рівень. 

Педагогічні здібності – це сукупність психічних рис особистості, 
необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її 
ефективного здійснення. Педагогічні здібності передбачають відповідну 
спрямованість особи (світоглядну, політичну, моральну); ділові якості 
(спеціальні педагогічні уміння, навички, досвід); риси характеру (вміння 
спілкуватися з дітьми, підлітками, емоційна врівноваженість). Педагогічні 
здібності ґрунтуються на відповідних нахилах до педагогічної діяльності, 
формуються і вдосконалюються в ході педагогічної практики. Вони ж є і 
передумовою для вибору особистістю педагогічної професії. 

Практика роботи сучасної школи свідчить, що вчитель повинен не тільки 
чітко і правильно відтворювати необхідну інформацію – він має вміти 
генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити нетрадиційні способи 
розв’язування проблемних педагогічних ситуацій і задач, тобто володіти 
педагогічною креативністю. Креативність передбачає здатність до творчого 
пошуку, нестандартного розв’язання педагогічних задач і характеризується за 
цілим рядом параметрів, серед яких уміння бачити проблему, оригінальність, 
здатність до синтезу та аналізу, відчуття витонченості організації ідей та інші. 
Педагогічна креативність вчителя розвивається протягом всієї педагогічної 
діяльності і є вирішальним фактором його просування до вершин педагогічної 
майстерності. 

Необхідно відмітити ще одну характеристику особистості педагога, без 
якої педагогічні здібності не зможуть набути ефективного розвитку – це 



спрямованість людини на педагогічну діяльність, мотивація до творчості, 
наполегливість особистості на шляху до самовдосконалення.  

Основна ідея концепції ґрунтується на системному підході до вивчення 
педагогічних явищ та процесів, що дає можливість забезпечити ефективність 
навчально-пізнавальної, наукової і практичної роботи студентів, спрямованої 
на реалізацію особистісного і діяльнісного підходів. Розвивальне навчання і 
розроблені моделі побудови педагогічного процесу сприяють не тільки 
формуванню знань, умінь і навичок, але й розвитку педагогічних обдарувань, 
творчого мислення майбутнього педагога, інтелектуалізації його особистості, 
спонукає до творчої самостійної пошукової діяльності. Професійно-
педагогічна підготовка передбачає досягнення максимального розвиваючого 
ефекту, спрямованого на становлення особистості майбутнього вчителя та 
реалізацію його творчого потенціалу. 

Реалізуючи свій потенціал у процесі навчання у ВНЗ, майбутні вчителі 
навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів. 

2. Цільові орієнтації.  
Розвиток педагогічної обдарованості майбутнього вчителя набуває 

ефективності за умови побудови змісту, форм та методів його професійно-
педагогічної підготовки на 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; 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. 

3. Ключові поняття. 
Обдарованість, педагогічна обдарованість, професійно-педагогічна 

спрямованість, педагогічні здібності, педагогічна креативність. 
Обдарованість - індивідуальна потенційна своєрідність внутрішніх 

(задатки) та зовнішніх (сприятливе соціальне середовище, стиль виховання) 
передумов для розвитку здібностей особистості до рівня вище за умовно 
„середній”, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі 
діяльності. 

Педагогічна обдарованість - якісно своєрідне поєднання педагогічних 
здібностей особистості, креативності її мислення й діяльності та свідомої 
наполегливої спрямованості до здійснення функцій педагогічного працівника, 
що дозволяє їй досягти значних успіхів у творчій професійній діяльності. 

4. Особливості змісту (в чому полягає новизна даної технології).  
Розглядаючи технологію підготовки педагогічно обдарованого 

майбутнього вчителя з позицій системного та діяльнісного підходу, завдається 



загальна логіка 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 вчителів-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 та вищих закладів освіти.  

Ця система повинна охоплювати заклади освіти різних рівних 
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 університеті 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 на 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 
студентського наукового видання. 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 
вдосконалення 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 досвідом 
роботи творчо працюючих учителів-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 
загально університетського) 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 творчих 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. 

Розвитку 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. 

Міжнародних та міжрегіональних зв’язків. 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 вчителями-майстрами, 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.  

5. Особливості методики (в чому новизна).  
Робота з обдарованими студентами вимагає належної змістової 

наповненості занять, 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. Значний вплив на розвиток творчого потенціалу майбутніх 
учителів справляє Наукове студентське товариство, де обдаровані студенти 
оволодівають азами 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). 

Одним з основних видів навчальних практичних занять студентів при 
вивченні педагогіки є семінарське заняття. Метою семінара є певний синтез 
опрацьованої студентами літератури, співвіднесення її з матеріалом лекцій, 
формування у майбутніх учителів уміння критично оцінювати різні джерела 
знань. Чіткий порядок питань у плані семінару необхідний студенту у 
підготовці до заняття для усвідомлення логіки теми, послідовності її розвитку. 
На семінарі доцільно розглядати найбільш дискусійні проблеми. Основною 
метою цього виду навчальних занять є не стільки перевірка знань, скільки 



розвиток самостійності мислення  студентів, уміння відстоювати свою власну 
позицію. Семінарське заняття є набільш складною формою організації 
навчального процесу. Йому притаманні чотири основні функції, а саме: 1) 
поглиблення, конкретизація і систематизація знань, набутих студентами на 
попередніх етапах навчання (лекції, самостійна робота, консультації); 2) 
розвиток навичок самостійної роботи, формування творчого мислення; 3) 
розвиток уміння формулювати і відстоювати свою думку; 4) контроль за 
ступенем та характером засвоєння матеріалу студентами. 

Засвоєння різноманітних форм та методів активного навчання допомагає 
майбутнім педагогам швидше набути професійного досвіду, глибше 
усвідомимти соціальне призначення професії вчителя. Саме тому до кожного 
практичного заняття доцільно розробляти практичні завдання, спрямовані на 
розвиток мислення майбутніх вчителів та формування практичних умінь і 
навичок виховної роботи з дітьми, підлітками, юнаками. На практичних 
заняттях широко використовуються активні методи навчання, зокрема аналіз 
педагогічних ситуацій і педагогічних виховних задач. 

Педагогічна задача – це мета, що задається педагогом у визначених 
умовах (ситуації), яка передбачає перехід вихованця з вихідного рівня на 
якісно новий рівень розвитку його вихованості. Педагогічна задача є 
результатом усвідомлення педагогом утруднення, яке виникло у певній 
ситуації, і яке не має однозначного розв’язання. Подолання утруднення 
відбувається шляхом знаходження оптимального способу його розв’язку. 
Виховна задача грунтується на меті, яка передбачає своїм результатом не 
тільки усунення конфлікту, але й виникнення потреби суб’єкту діяльності у 
самовихованні, саморозвитку. 

На практичних заняттях з педагогіки широко використовуються 
розвивальні методи навчання і, перш за все, педагогічні виховні задачі, які є 
“основною клітиною” педагогічної діяльності і які безпосередньо спрямовані 
на формування необхідних учителю умінь. Розв’язуючи задачі, студенти 
вчаться аналізувати, моделювати, конструювати, регулювати, організовувати 
як свою навчально-виховну діяльність, так і поведінку учнів. Розв’язання 
виховної задачі має чіткий алгоритм, з яким студенти знайомляться на перших 
же заняттях і який допомагає їм підходити до аналізу проблеми на науковому 
рівні. Цей процес відбувається за такими етапами: 1. Орієнтація в ситуації, її 
діагностика. 2. Аналіз вихідних даних: місце ситуації у цілісному процесі 
педагогічної діяльності, характеристика дій вихованців, вихователів, їхніх 
взаємостосунків. Усвідомлення мотивів вчинків, мети діяльності. 3. 
Знаходження основного протиріччя, постановка і формулювання проблеми. 4. 
Висунення припущень, гіпотез, їх обгрунтування. 5. Вибір системи засобів, 
методів розв’язування педагогічної проблеми. 6. Проектування наслідків її 
рішення. 

Педагогічні задачі, які пропонуються студентам, повинні бути різного 
рівня складності і передбачати різні види діяльності, починаючи з 
репродуктивної і поступово переходячи до творчої діяльності. 



Активізують мислення студентів і стимулюють їх до самостійної 
пошукової роботи проблемні запитання. Проблема, з філософської точки зору, 
це такий різновид питання, відповідь на яке не утримується у набутому досвіді 
суб’єкта і тому потребує відповідних практичних і теоретичних дій, які 
відрізняються від простого інформаційного пошуку. Тобто, виникає певне 
утруднення, ліквідувати яке за допомогою наявної бази знань студент на може. 
Це свідчить про недостатність досягнутого рівня знань. Тому проблема 
визначається як знання про незнання та виникненням необхідності усунути 
протиріччя. Використання проблемних питань на практичних заняттях з 
педагогіки допомогає підвищити пізнавальний інтерес студентів до вивчення 
теорії виховання, вчить їх мислити діалектично, робить істину доказовою, а 
знання усвідомленими, формує активну, творчо мислячу особистість.  

Метод моделювання фрагментів виховних заходів пропонує використання 
таких завдань, які передбачають розв’язування проблеми професійної 
спрямованості; у студентів значно підвищується професійний інтерес, 
актуалізуються наявні знання, закріплюються навички педагогічного аналізу і 
узагальнення, розвиваються педагогічні здібності. 

Включення студентів у ситуації професійної спрямованості, а саме таким 
і є моделювання фрагментів виховних заходів, створює умови, в яких майбутні 
вчителі отримують можливість самостійно аналізувати педагогічні процеси, 
опрацьовувати шляхи встановлення контакту, прийоми створення певного 
емоційного стану та його корекції, способи вирішення типових ситуацій 
взаємодії. 

Моделювання фрагментів виховних заходів дає змогу сформувати основу 
рольової поведінки майбутнього вчителя. В педагогіці під моделюванням 
фрагментів виховних заходів розуміють спеціально організовану і педагогічно 
керовану діяльність, де у створеній ігровій ситуації імітується певний 
реальний навчально-виховний процес. Цей метод дозволяє розкрити перед 
студентами соціальний зміст учительської професії, основні її кваліфікаційні 
характеристики, забезпечує тісний зв’язок педагогічної теорії з шкільною 
практикою і дає можливість побачити типові труднощі, з якими вчитель 
зустрічається в своїй повсякденній практиці, а також визначити шляхи їх 
подолання. 

Моделювання фрагментів виховних заходів допомагає створити такі 
умови, коли вибір засобу-розв’язку досягається шляхом використання 
студентами теоретичних знань, набутих у процесі вивчення педагогічних 
дисциплін. Це формує потребу використовувати теорію при виборі 
оптимальних засобів і прийомів педагогічного впливу, орієнтовної основи 
професійної поведінки. 

Одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого педагогічного 
закладу освіти є використання методу мікровикладання, який допомогає 
майбутньому вчителю краще підготуватися до професійної діяльності, 
визначити рівень своїх знань, умінь і здібностей, набути певного рівня 
педагогічної майстерності. 



Мікровикладання є одним з напрямів практичної професійної діяльності 
вчителя, що допомагає студентам кращу усвідомити сутність педагогічних 
явищ. Моделюючи фрагмент практичної діяльності вчителя-предметника, 
майбутні вчителі розвивають свої здібності, набувають певного досвіду, вмінь 
та навичок. У студентів, які активно беруть участь у підготовці і проведенні 
практичних занять з використанням методів мікровикладання та моделювання 
фрагментів виховних заходів формуються такі якості як комунікативність, 
емпатія, педагогічна інтуіція, самовладання, педагогічний оптимізм, які 
поєднуються з глибокими теоретичними педагогічними знання. 

Важливого значення в системі підготовки майбутнього вчителя набуває 
ділова гра. Вона становить собою форму відтворення предметного і 
соціального змісту та моделювання стосунків, характерних для педагогічної 
роботи. В ході проведення гри розгортається особлива ігрова діяльність у 
вигляді імітаційної моделі, яка відтворює умови і динаміку протікання 
учительської професії. Водночас формуються особистісні якості вчителя. В 
умовах спільної роботи кожний студент виробляє навички соціальної 
взаємодії, ціннісні орієнтації, установки, притаманні фахівцеві. Ігрова модель 
потрібна для забезпечення особистісного включення студентів у процес 
навчання, спрямований на оволодіння предметним змістом професійної 
діяльності. Але предметний зміст завжди є змістом спільної праці спеціалістів, 
тому через ігрову модель засвоюється і соціальний зміст майбутньої роботи. 
Ділова навчальна гра є насамперед “інструментом” розвитку теоретичного і 
практичного мислення спеціаліста, здатного аналізувати складні умови 
педагогічної дійсності, ставити і розв’язувати нові для майбутніх фахівців 
професійні задачі.  

Ефективність професійної підготовки обдарованих майбутніх учителів 
під час навчання їх у педагогічному закладі освіти суттєво залежить від 
організаційних форм навчальної роботи. Вчитель завжди діє у конкретних 
ситуаціях, тому важливо ще у період навчання у вищому педагогічного закладі 
освіти навчити студентів бачити ситуацію, аналізувати її, виділяти провідні 
ідеї, які лежать в основі пошуку її розв’язання, розробляти конструктивні 
схеми і варіанти практичних рішень. На такий підхід орієнтовані такі види 
діяльності як мікровикладання фрагментів уроку, моделювання фрагментів 
виховних проектів, розв’язування педагогічних задач, ділові ігри, аукціони 
педагогічних ідей та конкурси педагогічних талантів, конкурси-імпровізації 
тощо.  

Окреме місце серед форм організації навчання обдарованих майбутніх 
учителів відіграє Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки. Саме 
олімпіади розглядаються на сучасному етапі однією з ефективних і 
перспективних форм роботи з обдарованою молоддю. 

6. Впровадження або можливості впровадження в освітній процес 
навчально-виховних закладів різних типів України та зарубіжжя. 

Елементи технологічної моделі були апробовані під час організації і 
проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з педагогіки у 



Житомирському педуніверситеті, продовжують використовуватися у 
Вінницькому, Миколаївському, Харківському педуніверситетах. 
 

 


