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С.М. Коляденко,  
кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності 
Житомирського державного університету імені Івана Франка 

ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ  

ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ ВНЗ 

Студентський вік має свою неповторну специфіку. Б. Ананьєв наголошував, що 

саме у цей період відбувається «перетворення мотивації, всієї системи ціннісних 

орієнтацій» особистості. Це, в свою чергу, призводить до інтенсивного формування 

спеціальних здібностей у зв’язку з професіоналізацією, … становлення характеру та 

інтелекту» [1, с.7; 2, с. 111]. Тобто центральним новоутворенням юнацького віку стає 

самовизначення – професійне та особисте, що супроводжується спрямованістю у 

майбутнє, відкриттям власного «Я», формуванням інтегративної самосвідомості, 

відносно стійкої «Я-концепції» особистості. Ці специфічні особливості юнацького віку 

можна вважати складовими важливого етапу розвитку обдарованості. До характерних 

проявів обдарованості у студентському віці можна віднести: енергійне зростання 

моральних та інтелектуальних сил і можливостей; підвищений рівень абстрагування й 

узагальнення; формування прямих і зворотних операцій, міркувань і умовиводів; 

критичність; посилення розумової діяльності; прагнення до самовдосконалення; 

становлення світогляду, моральних, естетичних почуттів; уміння передбачати наслідки 

діяльності, критичність мислення; зростання і збагачення обдарованості; становлення, 

формування спеціальних схильностей і здібностей тощо [3, с. 13]. 

У зв’язку з вище зазначеним, актуальним виглядає розробка О.Є. Антоновою 

Концепції роботи з обдарованою студентською молоддю, що впроваджується у 

Житомирському державному університеті імені Івана Франка вже протягом п’яти років. 

Одним із завдань концепції авторка виділяє : 

1. Визначення стратегії щодо підтримки та напрямів роботи з обдарованими 

студентами. 

2. Оновлення та удосконалення змісту, форм та методів роботи з обдарованою 

молоддю. [4, с.277] 

Одним із напрямків реалізації Концепції є «формування основ системи виявлення, 

навчання і підтримки обдарованої студентської молоді, її соціального захисту» [4, с. 278]. 

Але дослідниця визнає, що для успішного розвитку обдарованості кожного студента у 
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вищому навчальному закладі має бути створено відповідні умови і враховано цілий ряд 

впливових чинників, серед яких:  

 Розробка психологічного та методологічного 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, поза навчальних структур [4, с. 280]. 

Отже, найбільш актуальними для освітньої сфери є наступні завдання: 

 створення сприятливих умов для духовного, інтелектуального і культурного 

розвитку особистості студента; 

 засвоєння студентами методології пізнання; 

 створення передумов для необмеженого включення випускників університету у 

інноваційну наукову, економічну, соціальну і культурну діяльність; 

 комплексне засвоєння студентами майбутньої професійної діяльності; 

 інтеграція академічної, науково-дослідної роботи студентів, зв'язок навчального 

процесу з позанавчальною діяльністю; 

 своєчасне виявлення творчих здібностей, забезпечення психолого-педагогічної 

підтримки обдарованих студентів; 

 забезпечення цілісності та послідовності у роботі з обдарованою молоддю на різних 

ланках безперервної освіти. 

Однак, у ВНЗ мають місце непоодинокі випадки, коли обдаровані випускники шкіл, 

після того як стали студентами залишаються непоміченими на факультетах тому що не 

отримають потрібну психолого-педагогічну та соціальну підтримку у процесі 

інтелектуального виховання – це форма організації навчально-виховного процесу, яка 

забезпечує обдарованому студенту індивідуальну педагогічну допомогу з метою розвитку 

його інтелектуальних можливостей. Отже, організація цілеспрямованої роботи з 

обдарованої молоді – це одна з умов перетворення регіонального вищого навчального 

закладу в елітний вуз. Елітному вузу притаманні: 

 широкий спектр спеціальностей; 

 приоритетна орієнтація на наукові дослідження; 

 орієнтація на інноваційну діяльність; 

 велика кількість кандидатів та докторів наук; 
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 високий науковий потенціал та професійний рівень викладацького складу; 

 конкурсний відбір при наборі студентів; 

 присутність особливого університетського інтелектуального середовища; 

 високий рівень корпоративної культури, що базується на демократичних 

цінностях і академічних свободах. 

Робота щодо виявлення, відбору студентів, створення умов для розвитку їх 

творчого потенціалу, вибір засобів по здійсненню соціально-педагогічної та психологічної 

підтримки починається з першого курсу і проводиться у навчальній, науковій, суспільній, 

культурно-дозвіллєвій та спортивних сферах за допомогою спеціально розроблених 

тренінгів, семінарів, рольових ігор тощо. 

На нашу думку, процес соціально-педагогічного супроводу обдарованої молоді в 

умовах ВНЗ може здійснювати Студентська соціальна служба для молоді, що може 

взяти на себе координацію діяльності адміністрації, факультетів, кафедр університету, 

місцевих органів виконавчої влади, українських та міжнародних громадських організацій 

з питань розвитку та підтримки обдарованої молоді. Однак, слід враховувати, що процес 

соціально-педагогічного супроводу, з одного боку, є об’єднанням зусиль представників 

зазначених структурних підрозділів задля соціального захисту студентської молоді, з 

іншого – для допомоги у розвитку та реалізації обдарованої особистості. Під соціально-

педагогічним супроводом слід розуміти специфічний процес, що спрямований на 

підтримку молодої людини у її прагненні побудувати соціальні відносини, на його 

навчання новим моделям взаємодії з собою та світом, на подолання труднощів 

соціалізації. Соціально-педагогічний супровід студентів ВНЗ має свою специфіку, що 

обумовлена характерними рисами представників цієї групи молоді, насамперед, 

активністю і самостійним мисленням. Соціально-педагогічна допомога передбачає 

виявлення потреб юнаків та дівчат у соціально-педагогічній допомозі; визначення 

ступеня втручання цієї допомоги; реалізація допомоги як через дію студента, так і через 

дію організатора роботи з молоддю. Запропонована допомога може бути реалізована у 

різних формах: консультації, залучення компетентних спеціалістів, спільна діяльність з 

об’єктом допомоги. 

У практиці діяльності СССМ університету найчастіше доводиться працювати з 

студентами «групи ризику», але серед загалу зустрічаються студенти, які на перший 

погляд не викликають стурбованості з боку педагогічного колективу, але в процесі 
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спостереження за ними часто виявляються проблеми, що потребують особливого 

індивідуального соціально-педагогічного підходу. 

Соціально-педагогічний супровід обдарованих студентів реалізується через низьку 

заходів: 

1. Соціально-педагогічна та психологічна діагностика. 

2. Створення банку діагностичних матеріалів по виявленню обдарованості. 

3. Індивідуальні соціально-педагогічні та психологічні консультування обдарованих 

студентів. 

4. Сприяння у підготовці та участі в університетських та регіональних заходів. 

5. Проведення тренінгових занять. 

6. Підготовка і оформлення тематичних виставок на допомогу обдарованій молоді. 

7. Розробка методичних рекомендацій та пам’яток для батьків, викладачів та 

кураторів академічних груп. 

8. Моніторинг роботи по соціально-педагогічному супроводу обдарованих студентів 

університету. 

Особливу увагу варто приділяти соціально обдарованим студентам, що мають 

незвичайні організаторські здібності і лідерські якості. Соціальна обдарованість до того ж 

проявляється високою якістю міжособистісних стосунків. Соціальна обдарованість 

визначається наступними критеріями: готовність до соціального пізнання, просоціальна 

поведінка, моральні судження, лідерські якості (соціальна ініціатива, активність, 

відкритість, організаторські здібності). Студент, який володіє соціальною обдарованістю, 

може проявити себе як лідер у студентському самоуправлінні, молодіжних організаціях, 

суспільно-політичному русі міста та регіону. Таким чином, система студентського 

самоуправління ВНЗ та підрозділи СССМ університету виступають як особлива форма 

ініціативності, самостійності, відповідальності студентів, спрямованих на вирішення 

ключових питань життєдіяльності студентської молоді, підтримку її соціальних ініціатив 

та розвиток публічної активності. 

Отже, педагогічний колектив та структурні підрозділи університету мусять 

створити всі умови для того, щоб студенти прагнули до наступного: 

 цілеспрямовано і зацікавлено набувати важливі для професійної діяльності 

знання і уміння; 

 засвоювати досвід групової діяльності і реалізовувати свою соціальну 

активність; 
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 задовольняти свої інтереси і потреби у духовній сфері; 

 активно приймати участь у справах групи, факультету, університету, у 

діяльності органів самоуправління, у плануванні, організації і аналізі виховної 

роботи; 

 приймати участь у прийнятті рішень, пов’язаних з професійним розвитком, з 

організацією виховної роботи, стимулюванням діяльності студентів. 
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