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ВСТУП 

Актуальнiсть дослiдження.  Прiоритетним завданням, яке ставить 

перед сучасною школою сучасне суспiльство – розкриття творчого потенцiалу 

дитини, допомога в реалiзацiї її внутрiшнiх ресурсiв. Саме вiд органiзацiї такої 

допомоги i залежить розвиток здiбностей та обдарованостi учнiв. Основи 

державної полiтики з проблем навчання i виховання обдарованих учнiв 

висвiтлено в таких державних документах: Конституцiя України, Закон України 

«Про освiту, Закон України «Про загальну середню освiту», Закон України 

«Про позашкiльну освiту», Указах Президента України - «Про додатковi заходи 

щодо державної пiдтримки обдарованої молодi»; «Про програму роботи з 

обдарованою молоддю на 2001–2005 рр.»; «Про нацiональну доктрину розвитку 

освiти»; Програмах – «Столична освiта» 2001–2005 роки (Проект 

«Обдарованiсть»), Державнiй цiльовiй програмi роботи з обдарованою 

молоддю на 2007–2010 роки, «Положеннi про Всеукраїнськi учнiвськi 

олiмпiади з базових i спецiальних дисциплiн, турнiри, конкурси-захисти 

науково-дослiдницьких робiт та конкурси фахової майстерностi». 

Аналiз зазначених документiв свiдчить про окреслення цiлей та завдань 

у напрямi органiзацiї роботи не тiльки з обдарованими учнями в умовах 

загальноосвiтнiх навчальних закладiв, але й з тими, хто безпосередньо впливає 

на учнiв, а саме: однолiтками, батьками, педагогами. Успiшнiсть досягнення 

цiєї мети залежить вiд створення сприятливих умов у соцiальному середовищi 

обдарованої дитини, для чого необхiдне залучення працiвникiв соцiально-

психологiчної служби, якi мають належний рiвень пiдготовки щодо органiзацiї 

дiяльностi з обдарованими учнями, а також з їхнiми батьками та педагогiчним 

колективом. Актуальнiсть зазначеного завдання для соцiальних педагогiв 

зумовлена специфiкою дiяльностi з обдарованими дiтьми. 

Питання органiзацiї соцiально-педагогiчної дiяльностi з обдарованими 

учнями розглядається в працях С. П. Архипової, Ю. В. Василькової, 

А. Й. Капської, Г. Я. Майбороди. 



Однак, не зважаючи на ґрунтовнi дослiдження з питання розвитку 

обдарованостi у школярiв, питанню соцiально-педагогiчної роботи з 

обдарованими школярами в умовах старшої школи не придiляється належної 

уваги. Tому, темою нашого дослiдження було обрано «Tехнологiя соцiально-

педагогiчної дiяльностi з обдарованими дiтьми в умовах старшої школи». 

Об’єкт дослiдження – обдарованiсть у старшому шкiльному вiцi. 

Предмет дослiдження – технології соцiально-педагогiчної дiяльнiсті з 

обдарованими школярами-старшокласниками. 

Мета дослiдження –проаналiзувати технології соцiально-педагогiчної 

дiяльностi з обдарованими дiтьми в умовах старшої школи. 

Завдання дослiдження: 

1. Проаналізувати поняття «соціально-педагогічна технологія». 

2. Розкрити сутнiсть i змiст обдарованостi в соцiально-педагогiчнiй 

лiтературi; проаналiзувати чинники, якi обумовлюють розвиток обдарованостi. 

3. Провести емпіричне дрслідження технології соціально-педагогічної 

роботи з обдарованими старшокласниками. 

4. Розробити соціально-педагогічну технології підтримки обдарованих 

учнів, які навчаються у старшій школі. 

Методи дослiдження. Для розв’язання поставлених завдань 

використано такi методи наукового дослiдження: теоретичний аналiз науково-

методичних джерел, синтез, узагальнення, порiвняння, конкретизацiя. 

Структура дослiдження. Дипломна робота складається iз вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв, списку використаної лiтератури (42 найменування). Робота 

викладена на 58 сторiнках друкованого тексту. 



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

1. Аналіз поняття «соціально-педагогічна технологія» виявив, що 

існує декілька підходів до тлумачення цієї категорії. Науковці розглядають 

«технології соціально-педагогічної діяльності» як цідеспрямовану найбільш 

оптимальну послідовність (упорядковано сукупність дій, операцій, процедур) з 

реалізації спеціалістами методів (сукупності методів), засобів і прийомів, які 

забезпечують досягнення прогнозованої мети в роботі з людиною, групою, у 

визначених умовах середовища. Соціально-педагогічна технолоія орієнтована 

на технологізацію відповідного процесу, яка полягає у формуванні процесу, 

наданні йому цілеспрямованості, оптимізації, створенні механізмів 

саморегуляції, забезпеченні сприятливих для реалізації мети умов та 

спрямована на досягнення соціально-педагогічної мети. 

2. Розкрито сутнiсть i змiст обдарованостi в соцiально-педагогiчнiй 

лiтературi: обдарованість — індивідуальна потенціальна своєрідність 

задатків людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній 

галузі діяльності; обдаровані діти — діти, в яких у ранньому віці 

виявляються здібності до виконання певних видів діяльності. В сучасних 

умовах зростає інтерес до виховання і навчання обдарованих дітей. Тому 

робота з творчою особистістю, з тими дітьми, які виділяються насамперед 

підвищенним рівнем розумового розвитку є приорітетним напрямком 

інноваційних навчальних закладів, тобто ліцеїв, гімназій тощо. Але багато 

талановитих та здібних дітей навчаються в загальноосвітніх навчальних 

закладах. Тому необхідно розробляти стратегію, принципи, етапи, 

організаційно-структурні, соціально-психологічні, науково-методичні, 

управлінські аспекти роботи з обдарованими, талановитими та здібними дітьми 

в межах загальноосвітнього навчального закладу, що не передбачає перехід 

учнів в спеціалізовані школи та класи. 

3. Проведено емпіричне дрслідження технології соціально-

педагогічної роботи з обдарованими старшокласниками. Робота з 

обдарованими учнями проводиться за такими напрямками: дослідження 

професійних інтересів учнів; попередження та профілактика негативних явищ в 



учнівському та сімейному середовищі; формування гендерної культури молоді. 

Форми роботи: індивідуальні (консультації за потребою); групові: 

факультативи, секції, спецкурси, гуртки. Робота з обдарованими дітьми є 

складовою частиною інших напрямів діяльності соціального педагога, оскільки, 

даний фахівець працює переважно з групою, або ж може міститися в 

індивідуальних формах роботи за потребою.  

4. Розроблено соціально-педагогічну технології підтримки 

обдарованих учнів, які навчаються у старшій школі, яка складається з 

трьох етапів – підготовчого, діяльнісного та підсумкового. Визначено 

основну мету, завдання, очікувані результати, форми та напрямки роботи 

базуються на комплексну підході та взаємодії соціально-психологічної служби, 

батьків, класних керівників, вчителів-предметників та адміністрації 

навчального закладу. 
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