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Освітнє середовище вищого навчального закладу як впливовий чинник розвитку обдарованості
студентів
У статті на основі синергетичного підходу визначено значення освітнього середовища вищого
навчального закладу у розвитку здібностей та обдарованості студентів. Запропоновано авторську модель
обдарованості, суттєвим компонентом якої визначено розвивальне освітнє середовище.
Сучасний етап розвитку наукового знання характеризується переходом методологічної культури від
картезіанської концепції наукового аналізу до дослідження світу "складностей, що еволюціонують" на
основі філософії нестабільності. Поняття "складність, що еволюціонує" виступає у цій культурі як
концептуальний прообраз теоретичних репрезентантів різноманітних фізичних, соціальних і ментальних
реалій [10, с. 50-51]. Характерною рисою наук, які досліджують "складності, що еволюціонують" є їх
"трансдисциплінарність", тобто жодна з таких наук не вкладається у межі монодисципліни.
Прихильники парадигми трансдисциплінарної науки скептично оцінюють розподіл практики
наукових досліджень на класичні науки (фізика, космологія, хімія, біологія тощо). Організація наукового
знання, на їх погляд, є умовною і невідповідною глибинній структурі Всесвіту. На найглибшому рівні
пізнання практика наукових досліджень поділяється інакше, оскільки Всесвіт є не тільки
трансдисциплінарним, а й транспрофесійним, транскультурним, транснаціональним [10, с. 53].
Вважаємо, що проблема обдарованості належить саме до трансдисциплінарних питань. Тому
методологічного значення у контексті її дослідження набувають принципи синергетичного підходу.
Синергетичний підхід – це методологічна орієнтація в пізнавальній і практичній діяльності, що передбачає
застосування сукупності ідей, понять і методів у дослідженні й управлінні відкритими нелінійними
самоорганізованими системами. Він має широкі можливості у проектуванні й побудові систем виховання
учнів (студентів). Дотримання принципів самоорганізації й саморозвитку в педагогічній діяльності
спрямовує суб'єктів творення виховної системи на вивчення процесів саморегуляції відносин в освітньому
закладі, виявлення тенденцій, внутрішніх механізмів і резервів створюваної системи, а не копіювання
(зразок, орієнтир) уже відомого [8, с. 358].
Синергетика вивчає загальні закономірності еволюції систем будь-якої природи, дозволяє побачити
самостворення нових систем, суб’єктність у її глибинному, базовому сенсі [2, с. 7-8]. Майбутнє будь-якої
відкритої нелінійної системи завжди полівалентно, оскільки вона є певною цілісністю, носієм різноманітних
форм її потенційно можливих організацій. Якщо відкрита нелінійна система потрапляє в поле тяжіння
певного атрактора (від лат. – притягую), то вона неминуче еволюціонує до нього, тобто майбутнє системи
зумовлено наявністю "структур-атракторів". Проте така зумовленість завжди часткова. Майбутнє будь-якої
"складності, що еволюціонує" евентуальне (від лат. – випадок), тобто відкрите випадку, завжди є
недовизначеним, імовірнісним. Яка саме структура зі спектра можливих стане дійсною в момент її
нестійкості, визначається не тільки наявністю структур-атракторів, а й випадковими флуктуаціями, хаосом
на мікрорівні [10, с. 54].
Освітні та виховні процеси являють собою синергетичний феномен, у центрі якого стоїть особистість.
Вони мають нелінійну структуру та самоорганізуючий, творчий характер. При цьому синергетичний підхід
спрямовує дослідника не на подолання хаосу у навчально-виховному процесі, а на необхідність зробити
його творчим на основі ідеї самоорганізації. Ознайомлення педагогів-вихователів з положеннями
синергетики викликає в них прагнення до активного оволодіння мистецтвом педагогічного забезпечення
(взаємодії, супроводу) процесів самопізнання, саморозвитку і самореалізації учнів [8, с. 358].
Організація дослідження з позицій синергетики припускає співіснування різних автономних
"центрів", парадигм, методів, підходів, які конкурують, доповнюють один одного і серед яких немає
панівних. За цих умов педагогічний процес постає як відкрита, темпоральна, індетерміністична,
плюралістична, імовірнісна сутність, що утворює "середовище вільного стану", в якому постійно щось
зникає і щось виникає, і що чутливе навіть до незначних, слабких впливів [2, с. 7-8].
Прихильники постмодерністської парадигми переконані, що наука зображує власне становлення не як
монолінійний, безперервний, детерміністичний процес, а як стохастичний, катастрофічний, такий, що
формується, як не прогнозований, парадоксальний процес [10, с. 56]. Плюралістична, гетерогенна концепція
постмодерністського мислення дозволяє по-новому оцінювати і науково-технічний прогрес. Досягнення
науки й техніки створюють матеріальне підґрунтя людської культури. З розвитком НТП змінюється і сама
людина, з'являється духовний компонент культури, який розвивається у мистецькій творчості. Як зазначає

О.Л. Музика [5, с. 124], здатність окремих людей до творчості підвищує адаптивність людства в цілому,
незважаючи на життєву дезадаптованість окремих творчих особистостей. Науково-технічна творчість
відкриває людям нові шляхи для оволодіння все новими ресурсами життєзабезпечення. Однак регуляцію
всіх життєвих процесів людини не можна зводити лише до творчості, адже існують й інші види діяльності,
які займають різні ніші на різних рівнях забезпечення життя людей.
Дослідник стверджує, що існує певна суспільна самоорганізація творчості, яка визначає потребу
суспільства і створює соціальні ніші для людей різного рівня творчості. Хоча потреба у творчості
притаманна кожній людині, саме рівнева організація соціальних ніш, своєрідні, стихійні, саморегулюючі
соціальні квоти створюють певні обмеження у розвитку творчих здібностей людей до найвищих рівнів.
Окремі люди досягають цього рівня, а другі, наштовхуючись на соціальну конкуренцію, шукають і
знаходять свої шляхи розвитку в інших соціальних нішах, адже суспільству потрібні не лише творчі люди
(окремі галузі вимагають переважання виконавської дисципліни) [5, с.124].
На думку багатьох дослідників, елементи творчості містяться в будь-якій людській діяльності. Вони
дозволяють сучасній людині легше оволодівати новими видами діяльності шляхом переносу творчих
стратегій. При цьому накопичується творчий потенціал, готовий розкритися за умови створення суспільних
умов для цього, оскільки це саморегульований, синергетичний процес. Однак для підвищення його
ефективності варто у кожній людині накопичувати творчий потенціал. Навіть у тих випадках, коли творчі
потенціали окремих людей не реалізуються у творчі досягнення, вони створюють підґрунтя для цих
досягнень. До того ж наявність творчих здібностей, і навіть невеликих творчих досягнень, у окремих людей
створює культурне поле, де кожна людина почуває себе психологічно комфортно [5, с. 123-124].
Важливим аспектом розробки проблеми навчання обдарованих дітей та молоді є визначення
педагогічних умов, які сприяють реалізації можливостей особистості. У цьому контексті Н.В. Теличко
виділяє два чинники, які здійснюють вирішальний вплив на забезпечення розвитку обдарованості,
досягнення життєвих успіхів молодших школярів: генетичний (успадковані задатки) та соціальний
(навчання, виховання, довкілля). При цьому вона зазначає, що генетичний фактор виступає необхідною, а
соціальний – достатньою умовою для забезпечення ефективного розвитку особистісних задатків кожного
учня. Оптимальну реалізацію власного потенціалу учнів у різних видах діяльності зумовлюють адекватно
продіагностовані й відповідним чином спроектовані на подальший розвиток їх особистісні якості та
параметри [9, с. 9].
Л.С. Руденко [439] обґрунтовано необхідність формування творчих здібностей учнів на трьох
ієрархічно співвіднесених рівнях: загальнопедагогічні умови; педагогічні умови, специфічні для позаурочної
виховної діяльності; педагогічні умови, пов’язані з віковими особливостями учнів [430, с. 21].
Виявленню та розвитку потенційних творчих можливостей дитини, на думку В.І. Доротюк, сприяють
соціальне середовище, створення умов для розвитку творчості [4, с. 8]. Особливої уваги визначенню умов
середовища, які сприяють виявленню творчих потенцій людини, приділяє й О.В. Бобир. Зокрема нею
зазначається на ефективності таких підходів як створення проблемних ситуацій, ситуацій розвивального
дискомфорту, розв’язування творчих завдань тощо [3, с. 9].
Л. Попова доповнює сучасні моделі й теорії обдарованості поняттям "довкілля". Вона зазначає, що
для прояву, розвитку й реалізації обдарованості істотне значення має те, в яких культурно-освітніх умовах
живе дитина, яка емоційна атмосфера найближчого оточення, чи є спеціальні навчальні програми. Не
останню роль відіграє й матеріальний бік середовища, тобто якість харчування, екологічні характеристики
оточення, чи є у суспільстві попит на видатні досягнення [6]. Тому модель середовища вона представляє у
вигляді ряду компонентів:
- держава – основне завдання у державній політиці є пошук, навчання, виховання обдарованих
дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів;
- родина, яка має принципове значення для розвитку обдарованості: висока цінність освіти,
причому дуже часто освіченими є самі батьки; підвищена увага до дитини порівняно з іншими сім’ями
(дуже часто у надзвичайно обдарованих дітей батьки літнього віку, для яких дитина єдиний сенс життя. Ще
частіше надзвичайно обдаровані діти – єдині діти у родині); у багатьох випадках саме батьки починають
навчати обдаровану дитину, і досить часто хто-небудь з них на довгі роки стає справжнім наставником
(ментором) своєї дитини; певна дітоцентричність сім’ї обдарованої дитини, фанатичне бажання батьків
розвинути здібності дитини має у деяких випадках і свої негативні сторони. Так, у цих сім’ях
спостерігається певна ліберальна позиція відносно деяких побутових і соціальних навичок; немає нічого
дивного в тому, що батьки цих дітей виявляють особливу увагу до шкільного навчання дитини, вибираючи
своїй дитині підручники чи додаткову літературу і радячись з учителем, як їх краще вивчати [6];
- засоби масової інформації – задовольняють пізнавальні інтереси та потреби обдарованих учнів;
- позакласні та позашкільні заклади – сприяють розвитку здібностей відповідно до інтересів та
нахилів дітей;
- навчальні заклади (школа) – з метою розвитку здібностей, обдарувань і таланту дітей
створюються профільні класи (з поглибленим вивченням навчальних предметів), спеціалізовані школи,
ліцеї, гімназії, колегіуми, навчальні програми [6].
Розвиток здібностей та обдарувань учнів (студентів) потребує створення в освітньому закладі певних
умов, які полегшують виявлення та підтримку обдарованої молоді; сприяють розвитку та реалізації її

здібностей; стимулюють творчу роботи учнів (студентів) та вчителів (викладачів); активізують навчальнопізнавальну діяльності молоді тощо. Саме тому, на думку Г.С. Сазоненко [8, с. 232-233], сьогодні, як ніколи,
гостро стоїть завдання створення нового освітнього простору, в якому дитина може розвивати власні
здібності й обдарування, реалізувати життєву компетентність у професійній та соціальній діяльності.
Освітній простір – це простір спільного буття, перетворений усіма суб'єктами виховання у чинник
інтегративного впливу на процес розвитку і самореалізації особистості.
Проектування освітнього простору спрямоване на розв'язання трьох стратегічних завдань, зокрема на
організацію умов і можливостей для ефективного розвитку і саморозвитку особистості; створення умов і
визначення пріоритетів для навчальної, самоосвітньої діяльності учня (студента), реалізації індивідуальної
освітньої траєкторії; організацію умов і можливостей для формування життєвої компетентності вихованця
[8, с. 232-233].
Розвиток обдарованості майбутнього спеціаліста, зокрема вчителя, потребує створення у ВНЗ
цілісної, самокерованої системи, яка передбачала б виявлення та підтримку обдарованої молоді; розвиток та
реалізацію її здібностей; стимулювання творчої роботи студентів та викладачів; активізацію навчальнопізнавальної діяльності молоді на основі створення у навчальному закладі відповідного освітнього
середовища. Готуючись до творчої педагогічної діяльності за умов спеціально розроблених методик шляхом
переносу творчих стратегій майбутні вчителі накопичують творчий потенціал, готовий розкритися у процесі
практичної педагогічної діяльності.
Розроблена нами методика навчання педагогічно обдарованих студентів ґрунтується на підходах до
розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога, розроблених П.Є. Решетніковим [7] на основі
теоретичних положень Є.О. Клімова (адаптація, компенсація, корекція). Ключовими умовами ефективності
методики є такі:
Цілеспрямована організація формуючого освітнього середовища. Основою виступає навчальнопрофесійна 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 мікровикладання 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 залучення
майбутніх учителів шляхом моделювання до реальної професійно-педагогічної діяльності сприяє їх
адаптації до умов та вимог майбутньої професії, демонструє сильні й слабкі сторони особистості, сприяє
реалізації творчого потенціалу.
Пред’явлення вимог до діяльності й відносин студентів. Вимоги 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 учителям пропонуються ті види роботи, що є для
них значущими, цікавими, посильними. Кожного разу рівень цих вимог відповідає зоні найближчого
розвитку особистості.
Формування операційно-технологічного фонду. Студентів знайомлять з різними технологічними та
виховними системами, досвідом діяльності творчо працюючих педагогів. При цьому переважає питома вага
самостійної діяльності 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 навчальнопрофесійних завдань. Такий підхід дозволяє студентам постійно навчатися компенсувати слабкі сторони
своєї особистості за рахунок своїх сильних якостей.
Надання своєчасної допомоги та корекція діяльності. Підтримка здійснюється під час реалізації
студентами 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 вчителями, так і викладачем.
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 садка м. Житомира з пропозицією попрацювати з дітьми за методикою
Ш.О. Амонашвілі. Адміністрація дитсадка пішла назустріч ініціативі майбутніх учителів, надавши

студентам необхідної допомоги. Провівши певну роботу з дітьми, студенти записали одне із занять на
відеокамеру, проілюструвавши свої дії відповідними коментарями. Запис було продемонстровано під час
конкурсу, що викликало позитивну реакцію аудиторії. Крім того, приклад цієї групи надихнув інших
студентів на пошук нових шляхів реалізації своїх задумів та творчого підходу до виконання завдань
викладачів.
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.
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 результат. Викладачі намагаються ознайомити майбутніх учителів із сучасними
концепціями розвитку школи, ідеями педагогів-новаторів, навчають студентів самостійно проектувати та
конструювати навчальні заняття, створювати наукові проекти, захищати їх, відстоювати свої думки.
Таким чином, успішність розвитку обдарованості студентів у вищому педагогічному навчальному
закладі забезпечуються рядом умов та врахуванням таких чинників: урахування спадкових даних; створення
у ВНЗ розвивального середовища; організація цілеспрямованого виховного впливу; включення майбутніх
учителів до педагогічної діяльності; вплив на розвиток емоційно-вольової сфери студентів; формування
відповідної системи цінностей майбутнього педагога; уникнення чинника випадковості; розробка
психологічного та методичного супроводу обдарованої особистості; надання всебічної допомоги у виявленні
домінуючих здібностей та розвитку схильностей; створення системи стимулювання творчості студентської
молоді.
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