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передмова

психолого-педагогічна підтримка обдарованості має важливе 
значення і для особистості, і для суспільства. тому в першому роз-
ділі посібника представлено історичний аспект становлення та роз- 
витку психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей.

в українській науковій спадщині вивченням цієї проблеми зай-
малися такі науковці, як в. войтко, о. ворощук, с. гончаренко,  
а. капська, о. кульчицька, л. липова, о. матюшкін, в. моляко,  
б. теплов та ін.

чимало видатних американських учених (дж. гілфорд, дж. рензул-
лі, р. стернберг, п. торренс та ін.) порушували у своїх дослідженнях пи-
тання проблеми діагностики, навчання та розвитку обдарованих дітей. 
результати їхньої праці та виявлені ними закономірності стали базою  
навчальних програм і спеціальних, і загальноосвітніх шкіл значної 
кількості розвинених держав світу.

дослідивши та проаналізувавши практику підтримки обдаро-
ваних дітей у різних країнах, нами було визначено, що психолого-
педагогічна підтримка – це різновид діяльності, спрямованої на на-
дання допомоги обдарованим дітям у процесі їхньої соціалізації та 
навчання, батькам під час виховання обдарованої дитини в родині, 
вчителям для усунення конфліктів під час навчання та спілкування з  
обдарованими учнями. 

визначено мету психолого-педагогічної підтримки, яка полягає у 
створенні умов для становлення обдарованої дитини як особистос-
ті, визнанні її унікальності, індивідуальності, розкритті та підтрим-
ці її актуальних і потенційних можливостей у процесі соціалізації  
та навчання. 

також окреслено напрями психолого-педагогічної підтримки об-
дарованих дітей, серед яких: створення освітнього середовища; орга-
нізація процесу вияву та відбору обдарованих дітей під час навчання 
в закладах загальної середньої освіти; вибір і здійснення спеціальних 
програм, що відповідають потребам дітей із надзвичайними здібнос-
тями; підтримка та стимулювання розвитку здібностей обдарованих 
дітей; психологічна підтримка обдарованої особистості з соціально-
позитивною спрямованістю; організація позашкільної діяльності об-
дарованих дітей; комплексна допомога обдарованим дітям і педагогам 
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для створення сприятливих соціально-педагогічних умов в освітніх 
закладах; забезпечення різних форм оптимізації взаємодії дитини з 
найближчим оточенням; запобігання відчуженню дитини від соціаль-
ного середовища; консультування та просвітницька робота з батька-
ми та педагогами щодо вироблення стилю ефективного спілкування з 
обдарованою дитиною, а також діагностики обдарованості; поперед-
ження негативного ставлення вчителів до обдарованих дітей; куль-
турно-просвітницька робота серед населення з метою забезпечення 
прийняття дорослими обдарованості дитини, особливостей її пове-
дінки, інтересів; допомога в розв’язанні конфліктів між педагогами й 
учнями, батьками та дітьми; матеріальне й моральне стимулювання  
обдарованих дітей тощо. 

у посібнику наголошено на тому, що будь-яка підтримка має 
враховувати особливості обдарованої дитини й орієнтуватися на 
ефективну допомогу в розвʼязанні її проблем. обдарована дити-
на досягає розвитку здібностей під час перебування в певному 
середовищі (соціальному та віртуальному). динаміка її розвит- 
ку безпосередньо залежить від тієї всебічної підтримки, яку вона 
буде отримувати. Необхідно використовувати можливості сучас-
ного інформаційного суспільства, зокрема застосовуючи інтернет 
для організації психолого-педагогічної підтримки та супроводу  
обдарованих учнів.

у другому розділі посібника, з урахуванням сучасних соціологічних 
досліджень, було розкрито сутність і зміст поняття «агенти соціалізації»,  
транспоновано їх в площину соціалізації обдарованих старшоклас-
ників. Наголошено на особливостях сучасного світу, коли на пер-
ші місця серед агентів соціалізації виходять інтернет і мультимедіа. 
особливу увагу привернуто до необхідності соціалізації сучасного 
учителя з метою підвищення його кваліфікації, розширення застосо-
вуваних ним методичних прийомів інтерактивного характеру, що має 
підтримати його вплив як одного з головних соціалізаторів обдарова- 
них старшокласників.

На основі мультидисциплінарного й трансдисциплінарного під-
ходів до окреслення питання соціалізації обдарованих учнів авто-
ри пропонують дві теоретичні моделі соціалізації із застосуванням  
інтернет-технологій: модель інтерактивної психологічної підтрим-
ки та супроводу обдарованих учнів у мережі інтернет; педагогічну 
модель підтримки соціалізації обдарованих учнів із застосуванням  
інтернет-технологій.
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психологічну підтримку особистості обдарованого учня закладу 
загальної середньої освіти ми розуміємо як систему соціально-психо-
логічної діяльності, спрямовану на забезпечення умов для успішного 
навчання, підготовки до майбутньої професії, комунікації, особистіс-
ного та соціального зростання на підставі системного саморозвитку 
та самореалізації особистості як суб’єкта власної навчальної діяль-
ності та життєтворчості. психологічну підтримку здійснюють на чо-
тирьох рівнях: учні, учителі, батьки, адміністрація освітнього закладу. 
психологічну модель вибудовано як діалог між учнями і тьютором 
за посередництва мережі, що полегшує розв’язання індивідуальних  
проблем обдарованої дитини.

педагогічна модель підтримки соціалізації обдарованих учнів із 
застосуванням інтернет-технологій розкриває спосіб створення адек-
ватного освітнього середовища, активізації потенційних можливостей 
обдарованих дітей, залучення до інтерактивної взаємодії в системах 
відносин «учитель – учень» і «учень – учень». 

у третьому розділі посібника розглянуто питання про підготовку 
вчителя до соціалізації обдарованих учнів інтерактивними засобами.

сучасні процеси глобалізації, технологізації й інформатиза-
ції суспільного життя, а також інноваційні вектори в розвитку еко-
номіки, політики та соціокультурної сфери висувають нові вимоги 
до освітньої системи й організації процесу навчання. інтернет та 
інші інформаційно-комунікаційні технології глибоко інтегровані в  
урочне навчання. 

також у цьому розділі посібника розкрито поняття інтерактивнос-
ті, виокремлено завдання вчителя щодо опанування інтерактивних 
методів і засобів з метою успішної соціалізації обдарованих учнів із 
застосуванням інтернет-технологій. 

приділено увагу комунікативній компетентності учителя як 
основній умові здійснення соціалізації обдарованих учнів. Запро-
поновано інтерактивні засоби в роботі вчителя для покращення со-
ціалізації обдарованих учнів, а також розроблено серію практичних 
занять щодо підвищення соціально-комунікативної компетентності  
вчителя.

Наголошено на проектній діяльності із застосуванням інтернет- 
технологій як на умові успішної соціалізації обдарованих учнів. ін-
тернет – це безмежне поле інформації, яку мають навчитися пра-
вильно використовувати в освітньому процесі як учні, так і вчителі. 
учасникам освітнього процесу запропоновано спеціальні навчально- 



розвивальні портали, веб-ресурси та інші інтернет-платформи, які  
дають змогу здійснювати проектну діяльність. 

Новизну методичного посібника становить міждисциплінарний 
підхід до вивчення процесу соціалізації обдарованого учня: психоло-
гічний і педагогічний розріз вивчення досліджуваної проблеми з опо-
рою на соціологічні дослідження.

методичний посібник має важливе практичне значення. особ-
ливу увагу в посібнику приділено навчально-методичним рекомен-
даціям освітянам щодо практичних аспектів застосування інтерак-
тивних засобів для забезпечення психолого-педагогічної підтримки  
соціалізації обдарованих учнів.
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розділ 1
теоретичнІ засади психолого-педагогІчної 
пІдтримки соцІалІзацІї обдарованих УчнІв 

1.1. психолого-педагогічна підтримка обдарованих учнів 
в історичному контексті

психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей завжди викли-
кала значний інтерес у науковців і громадян. у кожній державі стан під-
тримки обдарованих дітей як членів суспільства визначався по-різному 
та мав вираження в різних формах психолого-педагогічної підтрим-
ки. у цьому контексті цікавими є дослідження американських учених, 
оскільки сШа мають багату історію вивчення проблеми обдарованос-
ті. чимало науковців спираються на досвід американських дослідників 
у галузі вивчення обдарованості й таланту людини. аналіз методик на-
дання психолого-педагогічної підтримки дітей із надзвичайними зді-
бностями, що використовують на практиці в сШа, надають можливість 
виявити засоби психолого-педагогічної підтримки та визначити доціль-
ність їх застосування у вітчизняній практиці. окрім цього, доцільно  
виявити етапи розвитку обдарованості в сШа та проаналізувати головні 
державні документи щодо підтримки обдарованих дітей в україні.

у сШа історія психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей 
бере початок ще з XIX століття. На зламі XIX–XX ст. розвиток педагогіч-
ної науки сприяв формуванню розуміння необхідності спеціальної осві-
ти для обдарованих. ранні вчення щодо обдарованості в 1920–30-х рр. 
розвинулися в контексті досліджень розумової спадковості до створен-
ня інструментарію щодо визначення обдарованих і талановитих дітей, 
визначення факту, що спеціальні школи не відповідали потребам усіх 
учнів. перші дослідники л. м. термен та л. холінгворт очолювали рух 
підтримки обдарованих дітей і виконали перші широковідомі досліджен-
ня обдарованих дітей [29; 53].

сфера досліджень обдарованих дітей продовжувала еволюціонувати, 
головним чином, з огляду на потреби країни, що постійно змінювались, 
особливо після того, як радянський союз запустив у космос супутник 
наприкінці 1950-х років. Надалі дії федерального уряду в законодавчій 
сфері на початку 1970-х рр. сприяли тому, що школи для обдарованих 
дітей знову були в центрі уваги.

тлумачення обдарованості також розширило межі через збільшен-
ня опцій і спрямованостей спеціалізованих програм, які розробляли та  
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пропонували для обдарованих дітей. багато визначних подій відбулося 
в період із XVIII до початку XXI ст., що визначили своєрідні етапи роз-
витку проблеми підтримки обдарованих дітей. іноді навіть прийняття  
закону впливало на зміну в сприйнятті суспільством цієї проблеми.

На межі XX ст. розвиток педагогічної та психологічної науки сприяв 
розумінню необхідності надання спеціальної освіти обдарованим дітям. 
ранні дослідження обдарованості в 1920–30-х рр. розвинулися на базі 
вчень про розумову спадковість, що сприяло створенню інструментарію 
з метою визначення обдарованих і талановитих дітей, визначення факту, 
що програми загальноосвітніх шкіл не відповідали потребам усіх учнів.

проблема обдарованості особливо інтенсивно почала розвиватися в 
сШа з середини 1950-х років. цьому сприяли такі чинники: 

 – накопичені відомості про природу таланту;
 – умови, які забезпечують розвиток таланту; 
 – значне зростання наукових технологій. 

дослідження та розроблення питання обдарованості здійснював  
інститут вивчення особистості, який було засновано 1949 р. при універ-
ситеті південної каліфорнії. дослідження проводила група молодих нау-
ковців, з-поміж яких були дж. гілфорд, п. торренс, Ф. баррон, к. тейлор 
та ін. на чолі з директором інституту макконеном. у 1960-ті рр. відбу-
валися суттєві зміни щодо дослідження обдарованості. група науковців  
інституту вивчення особистості дослідили нові межі в психології творчої 
обдарованості, що сприяло об’єднанню теоретичних знань із психології 
індивідуальних розбіжностей і практичної роботи. це сприяло створен-
ню нових навчальних програм у галузі диференційованого навчання. 
дослідники будували діяльність на засадах спостережень за поведінкою 
творчо обдарованих людей не в лабораторних умовах, а в природному 
середовищі, під час спілкування, роботи та відпочинку [37; 52].

варто зазначити, що наприкінці 1950-х рр. дослідники перебували під 
впливом практичних завдань і діяльності директорів шкіл, які вимагали, по-
перше, розробити засоби ідентифікації обдарованих дітей, для яких ство-
рювалися програми навчання, а по-друге, назвати умови, які б найкраще за-
безпечили повноцінне виявлення творчого потенціалу обдарованої дитини.

водночас питання майбутньої генерації потребувало розв’язання. 
так, у 1955 р. американський уряд створив академічну програму меріт, 
що була призначена для виявлення обдарованих дітей та їх подальшої 
підтримки і розвитку. ця програма допомагала виявляти обдарованих 
учнів старших класів і надалі надавала їм підтримку у вигляді спеціаль-
но розроблених навчальних програм і стипендії [55].

у державному законі сШа 91-230 від 1986 р. подано визначення обда-
рованості: «обдаровані діти – це діти, ідентифіковані професійно кваліфі- 
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кованими людьми, які завдяки унікальним здібностям можуть досягти висо-
ких результатів. це діти, які потребують особливих програм навчання» [21].

історія психолого-педагогічної підтримки обдарованих і таланови-
тих дітей у сШа нараховує декілька століть.

З дослідження проблеми психолого-педагогічної підтримки випли-
вають такі етапи періоду становлення психолого-педагогічної підтримки 
обдарованих дітей у сШа.

Етап І (XVI–XIX ст.) – етап становлення системи навчання обдаро-
ваних дітей. у цей період розвиток освіти й освіти для обдарованих ді-
тей, зокрема був досить повільний, що зумовлено розвитком суспільства, 
економічним, культурним і політичним становищем у країні. 

Ще в XVI ст. у багатьох колоніях освіту надавали церкви або батьки 
вдома. діти із заможних родин могли навчатися в приватних учителів. 
першу офіційну систему освіти було сформовано в штаті массачусетс. 
уже тоді діти, які мали надзвичайні здібності, отримували освіту за 
більш поглибленою програмою [28]. 

упродовж двох наступних століть відбувалися суттєві зміни в освіт-
ній системі сполучених Штатів. Науковці почали звертати увагу на об-
дарованих дітей, про що свідчить праця одного з перших англійських 
дослідників обдарованості Ф. гальтона «спадкова геніальність» (англ. –  
«Hereditary Genius»), присвячена проблемі розумових здібностей, які 
успадковують наступні генерації. Науковець здійснив дослідження  
інтелектуальних здібностей понад 7500 осіб. результатом став запропо-
нований Ф. гальтоном розподіл людей на обдарованих або із середніми  
здібностями, і на таких, які були розумово відсталими [38]. 

у 1868 р. в. т. херес, суперактивіст суспільних шкіл, зробив перші спро-
би надати спеціальну освіту обдарованим учням, які пізніше стали система-
тичними. На жаль, після цього пройде ще 120 років, перш ніж конгрес сШа 
прийме акт дж. джевітса, що стосується освіти обдарованих і талановитих 
учнів. цей документ надав статусу учням з надзвичайними здібностями [41]. 

отже, на описаному етапі розвиток психолого-педагогічної підтрим-
ки обдарованих дітей забезпечувало суспільство. варто зауважити, що 
в цей період не всі діти мали змогу навіть отримати мінімальний рівень 
освіти, не говорячи вже про те, щоб продемонструвати весь потенціал та 
отримати відповідну підтримку для його розвитку.

Етап ІІ (перша половина XX ст.) – етап створення перших діагнос-
тичних тестів. для цього етапу розвитку психолого-педагогічної під-
тримки характерним є розвиток досліджень у галузі надання освіти та 
початок розвитку процесу виявлення обдарованих і талановитих учнів. 

упродовж першої половини XX ст. психолого-педагогічна під-
тримка набуває стрімкого розвитку. у 1901 р. і. ворстер відкрив першу  
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спеціалізовану школу для обдарованих дітей у штаті массачусетс. пізні-
ше (1905 р.), французькі дослідники а. біне та т. саймон розробили тес-
ти на ідентифікацію дітей із високими розумовими здібностями для того, 
щоб надавати обдарованим дітям навчання в окремих спеціалізованих 
класах. ці тести визначали розумові здібності учнів шляхом порівняння 
їх зі здібностями звичайних дітей (із середніми розумовими здібностя-
ми) відповідно до віку [51].

Знадобилося ще десять років для впровадження цих тестів, щоб в 
1926 р. л. термен, видатний американський учений, який зробив неоці-
ненний внесок у дослідження обдарованості й у 1919 р. був нагородже-
ний освітнім відділом Фонду рокфеллера за значний внесок у національ-
ний розвиток тестів інтелекту (адже саме завдяки цьому впродовж року 
понад 400 000 тестів було проведено в загальних початкових школах [53; 
54]), запропонував зміни до тестів біне–саймона й опублікував працю 
«вимір інтелекту». у ній було презентовано тести стенфорда–біне, які 
назавжди змінили тести інтелекту в американській освіті. їх почали ши-
роко використовувати в сШа для вимірювання інтелектуальних здібнос-
тей людини. Зазначена праця суттєво вплинула на сферу освіти не лише 
в сШа, а й в інших країнах, особливо в першій половині XX століття. 
окрім цього, л. термен створив стенфордські тести досягнення, які було 
використано в його лонгітюдних дослідженнях обдарованих дітей. од-
ним із важливих і визначних фактів цього дослідження було впроваджен-
ня автором терміна «коефіцієнт розумових здібностей» (IQ) [53]. 

упродовж зазначеного десятиліття відбулися також інші події, зумовле-
ні політичним й економічним становищем країни, що вплинуло на розвиток 
проблеми підтримки обдарованих дітей. участь сШа в другій світовій вій-
ні викликала необхідність мобілізувати велику армію. тести альфа та бета 
було створено й апробовано на понад мільйоні солдатів. саме л. термен та 
його студент а. отіс допомагали військовим силам сШа розробляти за-
значені тести [47]. тести альфа та бета було розроблено на базі тестів ін-
телекту з урахування лінгвістичного аспекту. альфа тести були розроблені 
для англомовних солдатів, тоді як бета тести – для тих, хто погано говорив 
і розумів англійську мову або взагалі не володів нею. кожен тест складався 
з пунктів, що варіювалися залежно від того, для кого вони були призначені 
(англомовні або ні). розроблення таких тестів уможливило виявлення людей 
із надзвичайними здібностями, незалежно від їхнього походження [53].

розвиток підтримки та виявлення обдарованих учнів надалі ставав 
усе більшим. так, протягом 1918–1926 рр. майже щороку відбувалися 
визначні події в історії розвитку дослідження обдарованості. у 1918 р. 
л. стедмен заснувала «кімнату можливостей» для обдарованих учнів 
при університеті каліфорнії. 
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у 1922 р. л. термен розпочав своє найдовше лонгітюдне досліджен-
ня обдарованих учнів, до якого було залучено 1500 обдарованих учнів 
[53]. Заразом 1922 р. л. холінгворт заснувала клас спеціальних можли-
востей у Нью-Йорку для обдарованих учнів, де група дітей віком від 7 до 
9 років із показником IQ вищим за 155 навчалися протягом трьох років. 
цей експеримент мав на меті досягнення двох цілей: 1) дізнатися яко-
мога більше про обдарованих учнів, з огляду на родинне оточення, пси-
хологічні, фізичні та соціальні характеристики дітей; 2) підібрати від-
повідну програму, яка б відповідала всім потребам обдарованих учнів. 
результатом цього дослідження стали 40 наукових статей і підручник  
«обдаровані діти» [54].

отже, для першої половини XX ст. характерним було зацікавлення 
процесом виявлення обдарованих дітей, стрімкий розвиток відповідної 
освіти для таких дітей, створення спеціальних шкіл і розроблення роз-
ширених навчальних програм. Навіть складне політичне й економічне 
становище в країні в цей період, її участь у другій світовій війні не за-
гальмувало дослідження обдарованості, а навпаки надало поштовх до 
більш детального вивчення цієї проблеми.

Етап ІІІ (друга половина XX ст.) – етап узгодження на законодав-
чому рівні нормативної бази щодо виявлення та навчання обдарованих 
дітей. досліджуючи цей період розвитку психолого-педагогічної під-
тримки обдарованих дітей, варто зазначити, що впродовж хх ст. було 
здійснено чимало спроб реформувати американську освіту, охоплюючи 
розвиток нових методів навчання. поява відкритих класів у 1970-х рр. 
зміна концепції середньої школи та чимало інших подій стали визначни-
ми характеристиками цього періоду. 

упродовж цього етапу відбулися такі події: 1941 р. школа гантер 
запровадила нову політику школи для інтелектуально обдарованих 
учнів. до школи відбирали дітей із високими показниками IQ. це 
була школа-лабораторія для обдарованих. діти, які в ній навчалися, 
вирізнялися незалежністю та винахідливістю, зацікавленістю та напо-
легливістю, мали гарну пам’ять і великий словниковий запас – вони 
були творчо й інтелектуально обдаровані. Школа складалася з по-
чаткового рівня – до 12 класу (у середньому 360 учнів) та 1200 учнів  
старшого рівня.

одну з перших освітніх реформ було запроваджено 1944 р., а саме 
було прийнято закон про пільги для демобілізованих, що надавало їм 
можливість здобути вищу освіту. це переважно люди, які здобули вищу 
освіту, а отже, інтелектуально розвинуті.

пізніше, у 1950 р., дж. гілфорд у своїй доповіді на конференції роз-
ширив вимір інтелекту до багатоаспектного [40].
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Наступна реформа відбулася в 1950 р., коли Національний науковий 
фонд ухвалив документ, що забезпечив підтримку досліджень у галузі 
науки та техніки.

визначним в історії розвитку психолого-педагогічної підтримки об-
дарованих дітей був 1954 р., оскільки саме тоді було засновано Націо-
нальну асоціацію обдарованих дітей. це некомерційна організація бать-
ків, учителів, працівників освіти та громадських лідерів, які об’єдналися 
для того, щоб засобами відповідних навчальних і соціальних програм 
задовольнити унікальні потреби дітей із надзвичайними здібностями й 
потенційно обдарованих дітей. поява такої асоціації засвідчила, що пи-
тання підтримки обдарованих дітей розглядали не лише у сфері освіти,  
а й у соціальному контексті. 

у 1957 р. відбулася концептуальна зміна в розумінні урядом важ-
ливості питання виявлення та навчання обдарованих дітей для всієї 
держави. цього року радянський союз запустив у космос перший су-
путник. це стало передумовою того, що сШа було прийнято рішення 
переглянути якість американської освіти та науки. результатом цього 
став законопроект про Національний захист освіти, що гарантував один  
мільярд доларів сШа на розвиток освіти, науки та техніки. усі працівники 
освіти були зорієнтовані  на пошук і виявлення обдарованих учнів, яким  
пізніше буде надано спеціальну освіту.

того ж року вийшов друком перший номер періодичного видання 
«обдарована дитина» – освітнього журналу Національної асоціації об-
дарованих дітей. цей журнал публікував статті з новою інформацією та 
поглядом на розвиток обдарованості й таланту в контексті шкільної осві-
ти, вдома та в суспільстві загалом. цей журнал також був своєрідним 
архівом для Національної асоціації обдарованих дітей, оскільки в ньому 
публікували офіційні документи організації.

у 1958 р. відбулась одна з найбільших подій в освіті для обдарова-
них дітей, а саме було прийнято закон про національний захист освіти. 
Насамперед він забезпечував надання поглибленої освіти з математики, 
фізики та іноземних мов. у документі також було зафіксовано впрова-
дження підтримки в наданні освіти та в інших сферах (технічну освіта 
та географія, англійська мова як друга тощо). 

період другої половини XX ст. ознаменувався прийняттям закону 
про права й обов’язки громадян, який надавав усім громадянам сШа 
рівні можливості для здобуття освіти. 

попри всі спроби змінити та поліпшити освіту для обдарованих ді-
тей, у цей же період виникало чимало проблем: обдаровані учні все ще не 
мали законних прав на «вільну та відповідну загальну освіту», які мали 
діти-інваліди, хоча винятковість перших була не меншою; більшість  
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обдарованих учнів досі навчалася у звичайних класах, де навіть вико-
ристання нових методів у навчанні не задовольняло всіх потреб учнів із 
надзвичайними здібностями [51]. 

Етап ІV (кінець XX ст.) – етап затвердження на державному рівні 
системи психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Напри-
кінці XX ст. розвиток проблеми обдарованості набув ще більшої ваго-
мості на державному рівні. цей період розвитку визначився прийнят-
тям багатьох офіційних документів, що досі мають важливе значення в  
дослідженнях обдарованості. 

так, першою такою подією стала в 1972 р. доповідь с. марланда від 
державного департаменту сШа комітету освіти конгресу сШа, де було 
репрезентовано перше офіційне визначення обдарованості [46].

у 1974 р. було виокремлено й набув офіційного статусу відділ об-
дарованих і талановитих при міністерстві освіти.

у 1983 р. вийшла доповідь «Нація в небезпеці», яка містить політи-
ку освіти обдарованих учнів, підвищує навчальні стандарти і забезпечує 
відповідною програмою обдарованих школярів. це одна з найвагоміших 
подій у розвитку освіти обдарованих учнів [56].

через п’ять років відбувається ще одна спроба реформувати освіту для 
обдарованих учнів – у 1988 р. конгрес сШа ухвалює закон про освіту  
обдарованих і талановитих учнів дж. джевітса як частину зміни закону 
про початкову та середню освіту. цей документ складався з трьох основ-
них компонентів: дослідження ефективних методів тестування, виявлення 
та складання програм, що розробляє Національний дослідний центр об-
дарованості; надання грантів тим навчальним закладам, де впроваджують 
окрему освіту для обдарованих дітей; надання грантів штатам та округам 
за введення спеціальних програм для обдарованих дітей [51].

у 1990 р. відбулося заснування Національних дослідних центрів обдаро-
ваності на базі університетів коннектикуту, вірджинії та Єльського універси-
тету, що сприяло динамічному розвитку досліджень обдарованості в сШа.

так, 1993 р. департамент освіти сШа підготував доповідь «Націо-
нальна досконалість: положення про розвиток американського таланту», 
у якій показано, як америка нехтує найталановитішою молоддю, а та-
кож подано декілька рекомендацій щодо впливу останніх десятиліть на  
дослідження в галузі надання освіти обдарованим дітям [57]. 

у 1998 р. Національна асоціація обдарованих дітей публікує стандарти 
програми для обдарованих дітей. ці стандарти структурують програми для 
обдарованих дітей. автори стандартів керувалися такими принципами: 

 – стандарти – це аспекти, що передбачають чітку відповідність нав-
чальних програм і напряму, пов’язаного з обдарованими учнями, які  
постійно зростають і розвиваються; 
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 – стандарти демонструють професійний консенсус критики освіти 
для обдарованих, що всіма приймається;

 – стандарти мають спонукати, а не визначати способи досягнення 
високих результатів;

 – стандарти розподілені на сім критеріїв програми: план програми, 
керування програмою, відбір учнів для програми, викладання програми, 
психолого-емоційне керівництво, професійний розвиток, оцінювання 
програми [6].

Завдяки зазначеним стандартам було досягнуто максимальної відпо-
відності освіти для обдарованих дітей їхнім потребам.

отже, для цього періоду розвитку психолого-педагогічної підтрим-
ки обдарованих дітей характерним є продовження та поглиблення вив-
чення обдарованості майже в усіх сферах соціуму (родині, суспільстві, 
школі). у цей період зацікавленість держави обдарованими дітьми зрос-
тає. розуміння урядом того, що майбутнє країни залежить саме від гене-
рації, яка має бути якомога більше інтелектуально обдарованою, сприяє  
розвитку досліджень проблеми обдарованості, проблеми надання осві-
ти обдарованим дітям. у цей період було ухвалено чимало законів, які 
надають можливість розвитку освіти для обдарованих дітей. усе це 
сприяє покращенню якості спеціальної освіти для дітей із надзвичай-
ними здібностями. 

Етап V (перша половина XXI ст.) – етап активізації соціальної під-
тримки обдарованих дітей. для першої половини XXI ст. характерними 
є продовження реформування освіти для обдарованих дітей, розвиток со-
ціальної підтримки дітей із надзвичайними здібностями.

у 2002 р. було прийнято закон з назвою «Жодної забутої дитини». це 
акт конгресу сШа, що спочатку був запропонований дж. бушем. Закон 
пропонує зміни до декількох федеральних програм, спрямованих на по-
кращення надання початкової та середньої освіти, а також забезпечення 
батьків більш вільним вибором школи для навчання. мета цього закону 
полягає в тому, щоб надати змогу всім учням отримати знання на якісно 
вищому рівні, однак було прийнято вважати, що це не відповідало по-
требам обдарованих учнів [58].

у 2004 р. було опубліковано промову «ошукана нація: як школи за-
тримують розвиток найталановитіших учнів америки», де було висвіт-
лено невідповідність між дослідженнями обдарованості та освітою, яка 
надавалась обдарованим дітям департаментом освіти сШа [51].

Зазначений історичний етап розвитку психолого-педагогічної під-
тримки лише розпочався, і в майбутньому уряд сШа планує поглибити, 
розвинути та поліпшити рівень спеціальної освіти для обдарованих ді-
тей, оскільки немає межі досконалості. кожна наступна генерація має 
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певні відмінності від попередньої, характеризується проявами обдаро- 
ваності в різних сферах людської діяльності, що потребує окремої  
психолого-педагогічної підтримки.

таким чином, процес становлення та розвитку психолого-педагогічної  
підтримки обдарованих дітей у сШа має цікаву історію, що бере свій 
початок ще у XVIII столітті. питання обдарованості кожного десятиліт-
тя набуває дедалі більш важливого державного значення. проблему об-
дарованості досліджують і розроблять чимало науковців: педагоги, пси-
хологи, політики. З середини хх ст. уряд сШа дедалі частіше звертає  
увагу на надання відповідної освіти обдарованим дітям для того, щоб 
вони могли повноцінно розкрити та розвинути власний потенціал на  
користь держави. усе це сприяє економічному, технічному та науковому 
розвитку держави.

1.2. дитяча обдарованість як психолого-педагогічна проблема

Феномен дитячої обдарованості цікавить багатьох фахівців – педаго-
гів, психологів, соціологів. На сучасному етапі проводять масштабну ро-
боту, що спрямована на вивчення окремих ознак дитячої обдарованості 
(наприклад, рефлексія, домінантна пізнавальна мотивація, творча актив-
ність), а також структури динаміки психолого-педагогічної підтримки 
дитячої обдарованості загалом. упродовж останнього десятиліття дитяча 
обдарованість стала популярним предметом наукового аналізу молодих 
учених. це сприяло створенню в 2008 р. при Національній академії педа-
гогічних наук (НапН) україни окремого підрозділу – інституту обдаро-
ваної дитини (далі – інститут), на чолі з в. камишиним, доктором педа-
гогічних наук, член-кореспондентом НапН україни (керівник установи 
в період 2008–2017 рр.). Наразі інститут працює під керівництвом пер-
спективного молодого науковця – м. гальченка, кандидата філософських 
наук (керівник установи з середини 2017 р.). в інституті виокремлено 
певні напрями, за якими виконуються науково-дослідні роботи, зокрема: 
філософське підґрунтя природи дитячої обдарованості; діагностика об-
дарованості; проектування розвитку обдарованої особистості; виявлення 
обдарованості в дошкільному віці; психолого-педагогічна підтримка та 
супровід обдарованих учнів тощо. детальна інформація розміщена на 
сайті інституту в розділі [12]. 

Науковцями інституту (к. андросович, м. мельник, л. ткаченко  
та ін.) у рамках прикладних і фундаментальних досліджень було здо-
буто певні результати. так, м. мельник, вивчаючи готовність обдаро-
ваних старшокласників до професійного самовизначення та з метою  
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підвищення ефективності педагогічного пошуку обдарованих учнів, роз-
робила портфоліо для обдарованих учнів [24].

особливий інтерес для педагогів становлять результати досліджень, які 
проводить сучасний науковець – л. ткаченко, адже вона присвятила свої 
дослідження вивченню педагогічних інновацій у сучасній школі, а саме 
використанню інтернет-технологій в освітньому процесі [32; 33]. Заразом 
л. ткаченко досліджує готовність учнівського й учительського контингенту 
до соціалізації старшокласників засобами інтернет-технологій [31].

у цьому ж напрямі на увагу заслуговують наукові розвідки к. андро-
сович [2–5; 36]. під керівництвом дослідниці було: розроблено та прово-
диться експеримент, у якому беруть участь 19 закладів загальної серед-
ньої освіти з різних міст україни; розроблено проекти інтерактивної під-
тримки обдарованих учнів [4]; щороку проводяться науково-практичні 
заходи для учасників експерименту та інших зацікавлених осіб; обґрун-
товано психолого-педагогічний інструментарій діагностики компонентів 
соціалізації обдарованих в інтернеті [5]; здійснюється психолого-педаго-
гічна підтримка обдарованих учнів в інтернет-середовищі [2; 36].

автором визначено, що інтернет має значний виховний потен- 
ціал, однак заразом несе в собі й певні ризики. З огляду на це, важливо  
навчити обдарованих учнів відокремлювати світ віртуальної дійсності 
від реальної, зрозуміти значущість реального життя в оточуючому його 
соціумі, навчити конструктивно використовувати можливості та ресурси 
інтернету, правила безпеки в інтернеті, формувати культуру спілкування 
в соціальних мережах. важливим питанням постає також просвіта бать-
ків у цьому напрямі діяльності [3].

Зазначені дослідження засвідчують, що всі діти потребують педа-
гогічної, соціальної, психологічної підтримки, зокрема обдаровані діти, 
адже вони потребують її більше за інших.  для надання будь-якої під-
тримки дитині (зокрема психолого-педагогічної) передусім потрібно 
визначити, якої саме підтримки вона потребує. у контексті розв’язання 
проблеми підбору відповідної підтримки важливого значення набуває ви-
значення певних ознак обдарованості. 

На сьогодні не існує єдиного універсального, визнаного та прийня-
того всіма науковцями визначення поняття «обдарованість». обдарова-
ність є складним і багатогранним явищем, якому неможливо дати чітке 
визначення, а отже, існує багато підходів та визначень поняття «обда-
рованість». розв’язання проблеми визначення обдарованості постає не-
можливим без ознайомлення з досвідом попередніх поколінь, адже це 
дає змогу проаналізувати погляди багатьох науковців щодо визначення 
обдарованості, а також здобутки дослідників у різні епохи та на різних 
етапах становлення цієї проблеми. 
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Значним досягненням американських учених у розробленні проблеми 
обдарованості було те, що визначення «обдаровані діти» мало розвиток від 
кількісного показника, що охоплював лише 1–1,5 % дітей одного віку, до 
більш широкого, який розглядав потенціал дітей у різних корисних галу-
зях людської діяльності та нараховував 15–20 % дітей однієї вікової групи. 

упродовж століть видатні науковці використовували різні терміни 
для найменування незвичайних дітей. такі вчені, як в. хілдрет, т. генрі 
та ін., у своїх працях, присвячених аналізу цього питання, зазначали, що 
в педагогічній практиці до початку XX ст. термін «кмітливий» найчасті-
ше вживали як антонім до слова «нерозумний» [42].

також досить поширеним був вислів «шкільна кмітливість». іноді та-
ких дітей називали «особливо розумними», «діти з незвичайним інтелек-
том» і «ненормально розумними». хоча й термін «обдарована дитина» 
широко не використовувався до 1917–1918 рр., однак його можна знайти 
в деяких доповідях ще періоду 1912–1913 років [43].

першим, хто почав вживати термін «обдарований» (gifted) як стан-
дартне визначення надзвичайних здібностей, був г. м. віпл. Науковець 
уже в 1924 р. використав його в «енциклопедії освіти», де чітко визначив, 
що обдарованим є той, хто володіє високими розумовими здібностями та 
має академічні досягнення, які визначають природу обдарованості [60].

до того ж, одним з найбільш відомих варіантів визначення обдарова-
ності є спроба дж. рензуллі впродовж 1978–1979 років. автор пропонує 
таке визначення: «обдарованість передбачає взаємодію трьох базових 
груп людських особливостей – ці особливості знаходяться на високому 
рівні загальних здібностей, виконання завдань і креативності. обдарова-
ні та талановиті діти – це ті, хто мають або здатні розвивати поєднання 
цих особливостей і використовувати їх у будь-якій сфері людської діяль-
ності. діти, які мають такі особливості або здатні розвивати взаємодію 
між цими трьома групами, вимагають значного розмаїття можливостей 
для навчання, яке відрізняється від звичайних програм» [49; 50].

від початку роботи в галузі обдарованості та до реальних змін аме-
риканської школи пройшло майже 10 років. ефективному та стрімкому 
розвитку роботи заважали два чинники, а саме: думка про те, що об-
даровані учні не потребують підтримки, а також низький рівень підго- 
товки вчителів.

педагогами сШа було накопичено багатий досвід щодо: досягнення 
позитивних результатів у галузі діагностичного тестування; розроблення 
методик навчання обдарованих дітей; створення відповідних навчальних 
програм; спеціальної підготовки кадрів. у цій діяльності беруть участь 
міністерство освіти та науки сШа, чимало університетів і коледжів, 
місцеві органи освіти, громадські організації.
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у контексті вивчення питання обдарованості в україні варто зазначи-
ти, що у вітчизняних дослідженнях також не можна знайти універсаль-
ного визначення поняття «обдарованість». проте існують визначення, 
які намагаються надати більш чіткого розуміння цьому поняттю. серед 
них можна назвати тлумачення, подані науковцями Н. волковою, Н. лей-
тесом, а. матюшкіним, в. моляко, в. Шандриковим та ін., які займалися 
розробленням проблеми обдарованості [16; 18; 23; 25]. 

дослідники розглядають обдарованість як наявність загальних здіб-
ностей, які зумовлюють широту можливостей людини, рівень і своє-
рідність її діяльності, розумовий потенціал, цілісну індивідуальну ха-
рактеристику пізнавальних можливостей і здібностей до навчання [16; 
25]. головними ознаками обдарованості школярів, на думку Н. лейтеса,  
є «підвищене прагнення до навчання, більш швидкий темп просування 
та більш виражені творчі прояви за рівних умов» [16, с. 43].

На основі багаторічних досліджень в. моляко пропонує таке тлума-
чення: «обдарованість є однією з найважливіших вищих психічних під-
систем упровадження системи “людина – світ”. головні функції обдаро-
ваності полягають у максимальному пристосуванні до світу й оточення, 
а також знаходження розв’язку випадків, коли створюються нові, непе-
редбачені проблеми, які вимагають саме творчого підходу…» [25, с. 32].

у дослідженнях в. Шадрикова обдарованість визначають як систем-
ну якість неподільних функціональних систем, що реалізують різні пси-
хічні процеси, включені до функціональної системи діяльності [35].

Натомість в. волкова визначає обдарованості як індивідуальну по-
тенційну своєрідність задатків людини, завдяки яким вона може досягти 
значних успіхів у певній галузі діяльності [21]. 

цікавими в зазначеному контексті є дослідження радянських учених, 
які займалися вивченням проблеми концептуальних моделей обдарова-
ності, серед яких б. ананьєв, а. брушлинський, п. гальперін, о. кова-
льов, г. костюк, Н. лейтес, о. лєонтьєв, в. мясищев, а. петровський 
с. рубінштейн, л. слободенюк, б. теплов та ін., які займалися розроб-
ленням проблеми концептуальних моделей обдарованості.

так, дослідник а. петровський стверджував, що «обдарованість» є ба-
гатозначним поняттям і вказував на багатоаспектність проблеми її вивчен-
ня. він визначав обдарованість як: якісне своєрідне поєднання здібностей, 
що забезпечує успішне виконання дій; загальні здібності; розумовий по-
тенціал або інтелект; комплекс природних задатків; талановитість [26]. 

Натомість Н. лейтес під терміном «обдарованість» розуміє набір 
здібностей. учений уважає, що дитяча обдарованість виявляється в  
схильності до праці та/або гострій потребі дитини займатися певним ви-
дом діяльності [17; 19; 20].
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З-поміж українських учених цій проблемі присвятили свої пра-
ці с. гончаренко, в. войтко, о. кульчицька, л. липова, о. матюшкін, 
в. моляко, б. теплов та ін. [11; 15; 22; 23; 25; 27; 30].

у контексті сфери психосоціального розвитку необхідно зауважити, 
що обдарованим і талановитим дітям властиві такі якості: сильно розви-
нене відчуття справедливості, що виникає досить рано; особисті системи 
цінностей, які в маленьких обдарованих дітей дуже широкі – вони гост-
ро сприймають суспільну несправедливість, висувають високі вимоги до 
себе й оточуючих; яскрава уява, що породжує неіснуючих (уявних) дру-
зів, бажаного брата або сестру та цілі фантастичні світи; почуття гумо-
ру, що є важливою якістю для внутрішньої рівноваги. талановиті люди 
обожнюють гру слів, часто вбачаючи гумор там, де однолітки його не 
помічають. саме гумор може бути тим амортизатором для тонкої психі-
ки, що потребує захисту від ударів, які можуть завдати оточуючі. окрім 
цього, для обдарованих дітей зазвичай характерні перебільшені страхи, 
оскільки вони здатні уявити багато небезпечних наслідків.

таким чином, обдаровані діти можуть страждати від певного со-
ціального неприйняття їх з боку однолітків, що призводить до форму-
вання в них негативне сприйняття самих себе, а це було підтверджено 
багатьма дослідженнями [45].

важливо своєчасно помітити, не випустити особливості відносної 
стійкості індивідуальностей у дітей, які випереджають у розумовому 
відношенні свій вік. обдарованість дитини – це досить стійкі особли-
вості саме індивідуальних проявів незвичайного інтелекту, який з віком 
лише зростає.

На засадах вищезазначеного можна визначити, що обдарованість і 
талант – цілісні багатоаспектні поняття. переважно вони є вродженими 
здібностями, які можуть розвиватися за певних умов. обдарованість є 
станом таланту, тобто мірою його вираження. 

сучасні дослідження підтверджують, що гармонійність у розвитку 
різних сторін психіки обдарованої людини є відносною рідкістю. час-
тіше можна спостерігати нерівномірність, однобокість розвитку, яка не 
лише залишається протягом усього життя обдарованої людини, а й по-
глиблюється, породжуючи певні психічні проблеми.

отже, обдаровані діти у процесі розвитку піддаються особливому ризику.
Труднощі контактів з однолітками. пошук об’єкта, у якого є нова 

інформація, зазвичай, більш дорослого. Згідно з результатами проведе-
них досліджень, визначають рівень соціально оптимального інтелекту –  
125–155 балів за векслером, що забезпечує його власника здатністю 
до розуміння людей і ситуації. За меншого рівня коефіцієнта інтелек-
ту дитині складніше вдається розуміти ситуацію та будувати власну  
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поведінку найбільш адекватним чином, а за більш високого рівня – спіл-
кування може різко порушуватися.

Дисхронізація спілкування полягає в тому, що в разі випередження 
розвитку окремих функцій обдарована дитина в інших відносинах (ін-
ших аспектах життя) не лише відрізняється від однолітків, а й навіть по-
ступається їм (порушення дрібної моторики) [17].

Дислексія – слабкий розвиток мовлення. 
З огляду на названі труднощі, запускається такий патологічний меха-

нізм: низький рівень навчання – втрата навчальної мотивації – непотріб-
ність здібностей – втрата інтересу до школи – занурення у власні проб- 
леми – утрата обдарованості – поглиблення в асоціативну поведінку (не 
завжди). саме за таким механізмом розвивається прихована обдарова-
ність, про яку йшлося в підрозділі 1.1. 

так, л. халлінгуорт зробила значний внесок у розуміння проблем, 
які постали перед обдарованими дітьми, класифікувавши їх.

•• Неприязнь до школи. таке ставлення часто виникає, тому що на-
вчальна програма є нудною й нецікавою для обдарованої дитини. по-
рушення в поведінці обдарованих дітей можуть виявлятися в тому, що 
навчальний план не відповідає їхнім здібностям.

•• Ігрові інтереси. обдарованим дітям подобаються складні ігри, але 
нецікавими здаються ті, якими захоплюється більшість однолітків. це є 
причиною ізоляції обдарованих дітей.

•• Конформність. обдаровані діти, відкидають стандартні вимоги,  
а тому не схильні до конформізму, особливо якщо ці стандарти йдуть 
всупереч з їхніми інтересами або здаються безглуздими.

•• Занурення у філософські проблеми. для обдарованих дітей характерно 
замислюватися над такими явищами, як смерть, загробне життя, релігійні ві-
рування та філософські проблеми, більшою мірою, ніж для пересічної дитини.

•• Невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним 
розвитком. обдаровані діти часто віддають перевагу іграм із дітьми 
старшого віку. через це їм іноді важко ставати лідерами, оскільки вони 
поступаються дорослішим дітям у фізичному (якщо йдеться про інте-
лектуальну обдарованість) та  розумовому розвитку (якщо говорити про 
психомоторну або спортивну обдарованість) [44].

цей список продовжив дослідник дж. уітмор, який вивчав причи-
ни вразливості обдарованих дітей. Науковець додатково виокремив такі 
чинники: прагнення до досконалості (перфекціонізм); відчуття незадо-
воленості; нереалістичні цілі; надчутливість; потреба в увазі дорослих; 
нетерпимість [61].

однак, на нашу думку, важливим пунктом питання обдарованості є також 
проблема криз дитячої обдарованості. суттєвість цієї проблеми полягає в 
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тому, що знання цих криз, причин їхньої появи, закономірностей проходжен- 
ня та прогнозу розвитку може бути корисним і для теоретиків, і для практиків. 

у контексті практики знання про кризи обдарованості й особливості 
розвитку дитини в період кризи дає змогу здійснювати ефективну пси-
хологічну та педагогічну підтримку обдарованим дітям або хоча б не 
допускати помилок під час педагогічного процесу. Зазвичай ці помилки 
базуються на трьох міфах:

1) обдарованість завжди проявляє себе у творчому продукті;
2) обдарованість потрібно розвивати;
3) сучасна шкільна освіта знає як працювати з обдарованими дітьми.
чимало авторів підкреслюють нерівномірну динаміку розвитку ди-

тячої обдарованості. Феномен «зникнення», «згасання» обдарованості 
давно цікавить практиків-психологів і педагогів.

Низка психологічних досліджень і спеціальні спостереження засвід-
чують, що обдаровані діти загалом більш благополучні, ніж інші діти: не 
мають проблем у навчанні, краще спілкуються з однолітками, швидше 
адаптуються до нових умов. однак у цих дітей можуть виникати проб-
леми, якщо не враховувати їхні підвищені можливості: навчання стає 
досить легким або немає умов для розвитку творчих здібностей. Най-
частіше виникають проблеми у таких сферах, як: спілкування, соціальна 
поведінка; дислекція – слабкий розвиток мовлення; емоційний розвиток; 
десинхронізація розвитку; фізичний розвиток; саморегуляція; відсутність 
творчих проявів; труднощі професійних орієнтацій; дезадаптація [1].

отже, аналіз представлених наукових джерел підтверджує, що проб-
лема дитячої обдарованості залишається актуальною темою досліджень 
для багатьох науковців. маловивченим постає питання психолого- 
педагогічної підтримки обдарованих дітей. важливим фактом є те, що 
психолого-педагогічну підтримку в сШа не тлумачать як окремий вид 
підтримки, однак визначають як упорядковану систему, що реалізується 
зусиллям різних соціальних інститутів (державних і громадських).

1.3. сутність психолого-педагогічної підтримки соціалізації 
обдарованих учнів

дослідження генези психолого-педагогічної підтримки (підрозділ 1.1)  
засвідчило наявність тенденції розвитку системи підтримки обдарова-
них дітей від епізодичних форм такої діяльності, через становлення зако-
нодавчої бази до створення цілісної, упорядкованої системи психолого-
педагогічної підтримки обдарованих дітей, що реалізується зусиллями 
різних соціальних державних і громадських інститутів.
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таким чином, доцільно зупинитися на проблемі психолого-педа-
гогічної підтримки обдарованих дітей, а саме на етапах становлення  
процесу такої підтримки, оскільки вона відіграє важливу роль під час 
розвитку дітей з надзвичайними здібностями. 

Здійснивши аналіз практики підтримки обдарованих дітей у сШа, 
ми дійшли висновку, що психолого-педагогічна підтримка – це різ-
новид підтримки, що спрямований на надання допомоги обдарованим  
дітям у процесі їхньої соціалізації та навчання. 

така підтримка завжди спрямована на розвʼязання індивідуальних проб- 
лем конкретної дитини, які виникають у процесі її інтеграції в суспільство, 
тобто її соціалізації, а також під час здобування освіти (у дитячому садку, 
школі або у закладі вищої освіти). психолого-педагогічна підтримка є ло-
кальною, тобто вона зумовлена тим відрізком часу, протягом якого вивча-
ють обдаровану дитину, її оточення, складають та реалізують індивідуальні 
програми підтримки обдарованих дітей у період навчання і поза ним. 

психолого-педагогічна підтримка обдарованих дітей є безперерв-
ним педагогічним чітко організованим процесом соціального виховання 
з урахуванням специфіки розвитку особистості обдарованої дитини на 
різних вікових етапах за участі всіх соціальних інститутів. 

Метою психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей постає 
створення умов для становлення обдарованої дитини як особистості, ви-
знання її унікальності, індивідуальності, розкриття та підтримки її ак-
туальних і потенційних можливостей у процесі соціалізації та навчання.

визначено такі напрями психолого-педагогічної підтримки обдарованих 
дітей: організація процесу вияву та відбору обдарованих дітей під час нав-
чання в закладі загальної середньої освіти; вибір і реалізація спеціальних 
програм, що відповідають потребам дітей із надзвичайними здібностями; 
підтримка та стимулювання розвитку здібностей обдарованих дітей; психо-
логічна підтримка обдарованої особистості з психолого-позитивною спрямо-
ваністю; організація позашкільної діяльності обдарованих дітей; комплексна 
допомога обдарованим дітям і педагогам для створення сприятливих психо-
лого-педагогічних умов в освітніх закладах; забезпечення різних форм опти-
мізації взаємодії дитини з найближчим оточенням; запобігання відчуженню 
дитини від соціального середовища; консультування та просвітницька робота  
з батьками й педагогами щодо вироблення стилю ефективного спілкування з 
обдарованою дитиною, а також діагностики обдарованості; запобігання фор-
муванню негативного ставлення вчителів до обдарованих дітей; культурно-
просвітницька діяльність серед населення з метою забезпечення прийняття 
дорослими обдарованості дитини, особливостей її поведінки, інтересів тощо; 
допомога в розв’язанні конфліктів між педагогами та учнями, батьками та  
дітьми; матеріальне й моральне стимулювання обдарованих дітей тощо. 
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Значущість психолого-педагогічної підтримки зумовлена тим, що 
допомога обдарованій дитині та її родині має бути не лише психологічно 
глибокою, а й всеосяжною, що буде передбачати залучення членів роди-
ни, родичів, працівників різних соціальних закладів. 

безумовно, психолого-педагогічна підтримка охоплює насамперед 
допомогу дитині в період її навчання. до таких заходів належать: надан-
ня спеціальних навчальних програм, створення окремих спеціалізованих 
навчальних закладів, заснування державних і приватних фондів, що на-
дають гранти тощо.

Завданнями психолого-педагогічної підтримки є такі:
 – створення соціальних умов, які б компенсували невдалий досвід 

соціалізації та несприятливі умови життя обдарованих дітей;
 – організація проведення процесу виявлення обдарованих дітей під 

час навчання в школі;
 – забезпечення консультування з психолого-педагогічної проблема-

тики для родини обдарованої дитини;
 – організація позашкільної діяльності обдарованих дітей;
 – надання комплексної допомоги, що спрямована на створення 

сприятливих психолого-педагогічних умов в освітніх закладах;
 – культурно-просвітницька діяльність серед населення;
 – попередження соціальної та педагогічної занедбаності обдарова-

них дітей;
 – запобігання негативному ставленню вчителів до обдарованих дітей;
 – допомога в розв’язанні конфліктів між учителями та учнями, бать-

ками та дітьми та ін.
психолого-педагогічну проблему обдарованих дітей досліджували 

такі вітчизняні вчені, як і. Звєрєва, л. коваль, Н. краснова та ін. вони 
вивчали проблеми адаптації дітей зі здібностями в соціумі, подолання 
проблем соціальних контактів таких учнів, роботи з батьками обдарова-
них дітей. так, л. коваль та і. Звєрєва у своїх наукових розвідках окрес-
люють проблеми прогнозування соціальної адаптації обдарованих дітей 
і визначають напрями психолого-педагогічної підтримки обдарованих 
дітей [13]. дослідники вважають, що соціальний захист обдарованої ди-
тини ґрунтується на врахуванні провідних підходів, які визначають дії 
соціальних інститутів зі збереження унікальності й культивування здіб-
ностей, талантів, загальної та спеціальної обдарованості, установлення 
її видів за допомогою специфічних методик діагностики, розроблених 
у зарубіжній і вітчизняній науці та практиці. до таких підходів науковці  
зараховують: охоронно-захисний (дії держави щодо обдарованої дитини);  
психолого-педагогічний (створення умов культивування обдарованості 
спеціально підготовленими людьми); психолого-психологічний (розроб-
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лення форм і методів психологічної підтримки обдарованої особистості 
з психолого-позитивістською спрямованістю); психолого-інтегративний 
(диференціація та індивідуалізація форм організації навчання, обґрунту-
вання різнорівневих програм, що спрямовані на активізацію пізнавально- 
творчих потенцій обдарованої дитини) [14].

в україні остаточно не визначено процеси психолого-педагогічної 
підтримки обдарованих дітей у школі, оскільки існує недостатньо про-
грам, які б практично реалізували у школі та мали фіксовані результати. 

вітчизняний психолого-педагогічний рух активно розвивався впро-
довж 1920–30-х років. у 1960-і рр. деякі фахівці були спеціально зорієн-
товані на виховну діяльність у соціумі (організатор позакласної та поза-
шкільної виховної роботи, працівники позашкільних установ, педагоги-
організатори та ін.).

На зламі 1970–80-х рр. суспільні потреби та досягнення практиків по-
ставили завдання щодо переведення соціальної роботи на якісно новий 
рівень. у позашкільних установах, клубах за інтересами, різновікових за-
гонах утверджували ідею цілеспрямованої психолого-педагогічної роботи 
з дітьми. у педагогічній науці чимало дослідників звернули увагу на проб-
лему соціальної педагогіки, намагались осмислити її кращий досвід [34].

відповідно до цих тенденцій, у державнiй програмi «освiта» серед 
стратегiчних цiлей освiти в українi головною метою було проголошено 
«забезпечення прiоритетностi людини», а серед принципiв – «забезпечен-
ня можливостей для вiльного самоствердження та самовиявлення кожної 
особистості». уряд україни на чолі з в. Ющенком назвав свою програму 
«реформи заради добробуту». якщо раніше ми могли б говорити, що це 
не стосується виховання, то на сьогодні в контексті психолого-педагогічних 
ідей добробут людини постає ціллю виховання так само, як і працьовитість.

можна по-рiзному оцінювати наукові дослiдження в цiй галузi. од-
нак не можна не зважати на значну увагу до неї з боку фахівців рiзних 
суспiльних наук. лише за останні десятилiття цим проблемам присвятили 
свої праці видатні сучасні філософи (а. мосоров, р. москвiна, г. мокро-
носов, к. абишев, р. каржинська, л. коган, а. мисливченко, Є. головаха, 
в. кемеров, я. лобутян, в. Шубинський, Є. суїменко, м. мокляк та iн.), 
соцiологи (а. Здравомислов (1986), Н. Iванчук (1986), л. миролюбова (1986),  
а. ханiпов (1987), I. смирнов (1987), Ю. савiн (1987), Є. суїменко, в. тара-
сенко (1988), I. бестужев-лада, т. марченко, в. Нечаєв, о. якуба), педагоги 
(Ш. амонашвілі, в. Шаталов (1980, 1989), в. бiтiнас (1984), б. Шемякiн 
(1986), г. Фiлонов (1987), с. плаксiй (1987), Н. Наумова (1987), л. марчен-
ко (1988), а. Нiсимчук (1988), л. сапожнiкова (1988), с. поляков, I. Зязюн, 
о. киричук) та психологи (л. Новікова, і. бех, о. кононко, л. проколiєнко, 
а. кронiк, Є. головаха, д. Фельдштейн, а. петровський та ін.).
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центри соціологічної та педагогічної думки з питання виховання, по-
при їхню різноманітність, подібні в одному: більше гуманізму, більше 
турботи про людину. ідеї гуманізації та гуманітаризації народної освіти 
пронизують усі концепції навчання та виховання особистості.

педагоги-практики наполегливо шукають шляхи втілення ідей гума-
нізації суспільства в роботу школи, способи звільнення вихованця від 
одноманітності та надорганiзованостi навчальної діяльності, підвищен-
ня його соціальної й виробничої активності, суспільної значущості його 
діяльності [10].

постала необхідність заснувати інститут соціальних педагогів –  
фахівців із виховної та соціальної роботи з дітьми та їхніми батьками, 
дорослим населенням у сімейно-побутовому середовищі, з підліткови-
ми, молодіжними групами й об’єднаннями. На сучасному етапі у вищих 
і середніх спеціальних освітніх установах уведено спеціальності «со-
ціальна педагогіка» та «соціальна робота» [34].

соціальну роботу визначають як комплекс різних видів діяльності у 
сфері соціальних служб і професій. провідною є думка, що і безпритуль-
ні, і діти, і молодь, яка живе в бідності, потребують не лише матеріаль-
ної, а й педагогічної підтримки.

соціальна та психолого-педагогічна робота передбачає створення 
особистісної служби допомоги людям, що спрямована на розв’язання 
комплексу проблем у контексті «особистості та навколишнього середо-
вища», де в епіцентрі завжди має бути людина, а зусилля соціальних 
працівників/педагогів мають бути спрямовані на розв’язання її проблем. 
разом із допомогою людині в періоди особистісного й соціального не-
благополуччя психолого-педагогічна допомога передбачає захист її прав, 
інтересів, людської гідності та права на гідне життя.

таким чином, історичний поступ в україні підтримують двома засо-
бами – спілкуванням і наступністю, зумовленими вихованням й освітою. 
варто зауважити, що без цих головних чинників неможливим є взаємо-
розуміння людей так само, як і культурна спадщина.

важливою в контексті дослідження психолого-педагогічної під-
тримки обдарованих дітей є роль громадських організацій, яку вони віді-
грають у процесі здійснення цієї підтримки. поширеним видом таких 
організацій у сШа є асоціації.

у світі панує загальноприйняте визначення сШа як «країни асо-
ціацій», що є вільними організаціями, які здійснюють взаємодію  
суспільства та держави. чимало з таких асоціацій займаються підтрим-
кою обдарованих дітей. розглянемо деякі з них більш детально.

асоціацію підтримки обдарованих і талановитих дітей півдня 
(Gifted and Talented Southern Supported, GATSS) було засновано у вересні 
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1996 року. її поява була викликана наявністю значної кількості таланови-
тих і обдарованих дітей у південному регіоні сполучених Штатів.

сферою зацікавленості батьків і дітей є соціальна ізоляція. отримання 
знань про засоби обміну ідей є позитивним кроком до того, щоб допомог-
ти родинам побудувати базу, фундамент для реально позитивного майбут-
нього. сприяння потребам дітей з унікальними даними надає можливість 
значно ширше розвивати не лише суспільне усвідомлення їхньої незви-
чайності, а й займатися розв’язанням цієї проблеми на політичному рівні.

асоціація GATSS охоплює також «батьків-професіоналів» і «непро-
фесіоналів», які мають обдарованих дітей і достатній досвід, яким мож-
на поділитися. 

GATSS зацікавлена в таких сферах діяльності:
 – підтримка. члени асоціації GATSS готові спілкуватися на визна-

чені теми, а також просто для інформування населення;
 – інформація. члени асоціації пропонують доступ до інформації че-

рез різні сфери, серед яких публічні виступи, бібліотеки, інформація про 
семінари й курси з веб-сайтів;

 – публічні виступи. асоціація GATSS щороку організовує 4–6 збо-
рів. Запрошені для виступу лектори регулярно присутні на цих зустрічах; 
вони зосереджують увагу на інформації щодо обдарованості дітей; 

 – бібліотека. у бібліотеках доступні книги, відеозаписи та інші ма-
теріали, що стосуються обдарованих дітей. усі ці матеріали видаються 
на прохання;

 – указівка щодо надання допомоги. асоціація має значну кількість 
фахівців, які досліджують обдарованість, а також працюють з обдарова-
ними дітьми (консультанти з освіти, психологи, куратори);

 – розуміння. бути батьками обдарованої дитини дуже складно, адже 
це потребує багато уваги. усі члени комітету GATSS – це батьки обда-
рованих дітей, які можуть обговорювати різні питання, сподіваючись  
знайти розуміння [8].

національну організацію обдарованих і талановитих дітей (The 
Natіonal Foundatіon for Gіfted and Creatіve Chіldren) було засновано понад 
30 років тому. головна мета Національної організації обдарованих і та-
лановитих дітей полягає в тому, щоб отримати якнайбільше інформації, 
якої бракувало батькам обдарованих дітей. варто зазначити, що ця потре-
ба існує й досі. чимало обдарованих дітей було «зіпсовано» суспільною 
освітньою системою. багато батьків не знають про те, що їхня дитина 
може бути потенційно обдарованою. таким чином, організація має на меті 
тримати зв’язок і допомагати цим дітям. Національна організація обдаро-
ваних і талановитих дітей – це некомерційна установа, яка відкрита для 
представників усіх релігій.
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національна асоціація обдарованих дітей (The Natіonal Assocіatіon 
for Gіfted Chіldren, NAGC) – це некомерційна організація батьків, учите-
лів, працівників освіти й громадських лідерів, які об’єдналися для того, 
щоб поєднати унікальні потреби дітей та молоді зі здібностями й талан-
тами, а також для допомоги тим дітям, які можуть потенційно розвинути 
власний талант завдяки відповідним освітнім системам.

всесвітня рада обдарованих і талановитих дітей (World Councіl for 
Gіfted and Talented Chіldren) – організація, яку було засновано під керів-
ництвом г. колінза, видатного британського викладача, який працював 
з обдарованими дітьми. у той час, коли інші викладачі, які працюють з 
обдарованими дітьми, проводили збори на загальнонаціональному рівні, 
у г. колінза виникла ідея щодо проведення конференції, присвяченої об-
дарованим дітям [8]. так, г. колінз доклав зусиль, щоб організувати пер-
шу міжнародну конференцію, присвячену обдарованим дітям. Захід було 
проведено в лондоні у вересні 1975 року. кількість учасників – понад 
500 осіб, що є доказом широкої підтримки міжнародної мережі виклада-
чів, які працюють з обдарованими дітьми. На конференції були присутні 
представники 53-х країн, а також представлено доповіді з 24-х країн. 

під час лондонської конференції учасники запропонували створити 
постійну організацію, метою якої став би подальший розвиток навчан-
ня обдарованих дітей на світовому рівні. після цього було обрано офі-
ційних представників і в 1977 р. на другій міжнародній конференції в 
сан-Франциско, було офіційно засновано всесвітню раду обдарованих і 
талановитих дітей – представника всесвітньої асоціації. 

у 1979 р. г. пассоу з учительського коледжу при колумбійському 
університеті призначив секретаріат на чолі з м. гоулдом. З часом секре-
таріат було переведено спочатку в університет південної Флориди, а по-
тім у торонто. у 1993 р. секретаріат розташувався в університеті пурдуе 
на чолі з дж. Фельдхюсеном. у 1995 р. штаб-квартиру було переведено в 
бєлінський міжнародний центр із навчання обдарованих дітей і розвитку 
здібностей талановитих дітей при університеті штату айова під керів-
ництвом Н. коланджгело. На сьогодні штаб-квартиру ради розміщено в 
лос-анджелесі (штат каліфорнія) під керівництвом к. урбана. 

З часу свого заснування в 1977 р. всесвітня рада перетворилася з не-
великої організації підтримки викладачів, які працюють з обдарованими 
дітьми, у всесвітню мережу організацій, яка обʼєднує викладачів, уче-
них, дослідників, батьків, різні інститути, які працюють у сфері освіти,  
а також усіх зацікавлених у навчанні обдарованих дітей. секретаріат  
регулярно проводить роботу з людьми з усього світу. 

азіатсько-тихоокеанська й іберо-американська асоціації (як і багато 
інших організацій) є офіційними представниками всесвітньої ради. 



Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників

28

відповідно до постійного зростання й розвитку організацій з часом 
було переглянуто статут, який був офіційно прийнято у 1995 році. Зміни 
стосуються перегляду управлінської структури з метою розширення під-
тримки та захисту обдарованих і талановитих дітей. 

Завдання всесвітньої ради обдарованих і талановитих дітей полягає 
в тому, щоб привернути увагу громадськості до обдарованих і таланови-
тих дітей, а також спрямувати їхній цінний потенціал на благо, добробут 
людства. відповідно до цих цілей, всесвітня рада спрямовує ресурси на: 

 – проведення з метою обміну досвіду та ідей різних заходів по всьо-
му світу для людей, зацікавлених в освіті, а також обдарованих дітей;

 – створення сприятливої атмосфери для визнання обдарованих і та-
лановитих дітей;

 – ініціювання, проведення й підтримка досліджень, пов’язаних з обда- 
рованістю, талантами, творчими здібностями, освітою й розвитком об-
дарованих і талановитих дітей, поширення результатів і створення бази 
даних для подальшого використання членами організації й дослідниками;

 – створення засобів для подальшого всесвітнього обміну ідеями,  
досвідом, навчанням дітей і вчителів, пов’язаних з обдарованими дітьми;

 – переконання урядів різних країн щодо необхідності визнати об-
дарованих дітей як категорію, яка потребує особливого ставлення у кон-
тексті звичайних освітніх програм;

 – співробітництво з національними й іншими організаціями,  що 
пов’язані з освітою обдарованих дітей;

 – створення програм, спрямованих на співробітництво обдарованих 
дітей по всьому світу;

 – сприяння навчанню в родинах і підтримці розвитку дитячого по-
тенціалу [6].

асоціація батьків провадить активну підтримку обдарованості. головні 
функції батьків – членів асоціації полягають у: організації діяльності на во-
лонтерських засадах (благоустрій шкіл, промоутерська робота тощо); орга-
нізації суспільних заходів і зборів за участі дітей, учителів і батьків; участі в 
складанні графіків роботи школи; присудженні іменних стипендій і встанов-
лення критеріїв їхнього отримання; зборі коштів на освоєння нових освітніх 
програм; створенні спеціалізованих фондів й організації внесків; пошуку й 
організації додаткового фінансування шкіл; лобіюванні інтересів асоціації.

асоціація американських коледжів й університетів здійснює: форму-
вання й упровадження різноманітних програм навчання, зокрема альтер-
нативних програм лідерства, інтерактивного навчання; пошук кращих 
варіантів навчання, освітніх методик, удосконаленням навчальних про-
грам; організацією програм обміну досвідом для шкіл різних штатів; пере-
підготовкою викладачів для роботи з учнями різного рівня підготовки [6].
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американська психологічна асоціація запропонувала низку проектів 
щодо позашкільної роботи з обдарованими дітьми. головною її метою 
є передача досвіду та знань від старшого покоління вчених і видатних 
людей молодим талантам. проекти реалізують у формі літніх таборів, 
де діти зустрічаються зі своїми майбутніми наставниками, а потім упро-
довж року виконують наукові дослідження. для участі в проектах оби-
рають, зокрема обдарованих дітей із малозабезпечених родин.

досвід створення та функціонування асоціацій у сфері освіти може 
бути корисно для україни, оскільки його застосування буде сприяти лік-
відації принципів жорсткої централізації системи освіти, наданню авто-
номії навчальним закладам, розвитку принципово нових програм нав-
чання, підвищенню якості освіти, а також урахуванню інтересів батьків, 
учнів і студентів, керівників, викладачів закладів освіти усіх рівнів.

досвід створення та функціонування асоціацій у галузі освіти є ко-
рисним для україни, тому що може сприяти зміні принципів системи 
освіти, надбанню автономності навчальних закладів, розвитку нових  
навчальних програм, підвищенню якості освіти. 

На сьогодні не викликає сумнівів виправданість тих заходів, які застосо-
вують для підтримки та розвитку обдарованих дітей. саме їхні творчі й інте-
лектуальні здібності є запорукою прогресу в будь-якій сфері людського життя.

чимало видатних американських учених, серед яких дж. гілфорд, 
п. торренс, дж. рензуллі та ін., порушували питання проблеми діагнос-
тики, навчання та розвитку обдарованих дітей [39; 48; 59]. результати 
їхньої праці та виявлені закономірності стали базою навчальних програм 
і спеціальних, і закладів загальної середньої освіти багатьох розвинутих 
держав світу. питання діагностики обдарованості, навчання обдарованих 
дітей та їхньої соціальної підтримки учені досліджували протягом бага-
тьох десятиліть. На сучасному етапі психолого-педагогічна підтримка 
має чітку структуру, зміст і мету, про що йтиметься в наступному розділі.

варто зауважити, що в україні також існують організації для обда-
рованих дітей. 

всеукраїнська молодіжна громадська організація «союз обдарова-
ної молоді» (сом) – одна з провідних організацій, що захищає інтере-си 
обдарованої молоді – науковців, митців, спортсменів і громадських діячів 
нашої країни. головою організації є с. терепищий. сом нараховує понад 
4200 членів у всіх регіонах україні. організацію було засновано в листопаді 
2005 р. представниками 24-х регіонів, а зареєстровано в міністерстві юстиції 
україни як всеукраїнську молодіжну організацію – 16 листопада 2005 року.

у червні 2007 р. виконавчий комітет всесвітньої ради для обдарова-
них і талановитих дітей, високо оцінивши ініціативи й діяльність сом, 
прийняв організацію до своїх лав.
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головною метою діяльності сом є захист інтересів обдарованої мо-
лоді та сприяння ефективній реалізації можливостей молодих людей у 
сучасних умовах шляхом здійснення культурної, екологічної, оздоровчої, 
аматорської спортивної, наукової й просвітницької діяльності.

варто зауважити, що сом реалізує такі програми та проекти: 
 – Всеукраїнські програми: «країна знань», «бути молодим – здоро-

во», «Нова українська культура», «гранти. премії. стипендії», «Захист 
прав молоді», «Наукові дослідження феномену обдарованості»;

 – міжнародні програми: «молодіжна дипломатія», «обдарованість –  
феномен без кордонів»;

 – проекти: «вісник обдарованої молоді», «Жива книга. обдарована мо-
лодь україни», «Щорічний всеукраїнський конкурс на кращу статтю серед 
молоді імені георгія вороного», «сім текстів. Новий погляд на інтернет»;

 – надає такі відзнаки: подяка всеукраїнської молодіжної громадсь-
кої організації «союз обдарованої молоді», почесна грамота всеукраїнсь- 
кої молодіжної громадської організації «союз обдарованої молоді».

«надія сходу» (районний банк даних обдарованих дітей і педагогів, 
які з ними працюють) – це система централізованого обліку, накопичення 
та збереження інформації про учнів закладів загальної середньої освіти 
міста, які є переможцями і призерами міських, обласних, міжрегіональ-
них, всеукраїнських і міжнародних етапів конкурсів, турнірів, змагань, 
олімпіад, конкурсів-захистів науково-дослідних робіт учнів – членів  
малої академії наук (маН) україни, наукових конференцій тощо, які по-
казали високі результати в спортивній, академічній, творчій, технічній 
і соціальній діяльності, а також їхніх учителів-наставників. відповідно 
до концепції регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої об-
дарованості на період до 2020 р., банк даних укладено за такими видами 
обдарованості:

 – інтелектуальна (діти, які мають високі досягнення в навчальних 
предметах, дослідницькій, науковій діяльності тощо);

 – практично-перетворювальна (раціоналізаторство, винахідництво, 
технічне моделювання, обдарованість у ремеслах тощо);

 – художньо-естетична (хореографічна, сценічна, літературно- 
поетична, образотворча, музична тощо);

 – комунікативно-організаторська (лідерська, ораторська, організа-
ційна тощо); 

 – психомоторна (спортивна, спортивні танці тощо). 
основною метою створення банку даних було: забезпечення єдиної 

системи обліку обдарованих дітей; збір, систематизація та збереження 
інформації про досягнення обдарованих дітей; інформування держав-
них і регіональних, районних органів влади, закладів освіти, культури 
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та спорту, інших зацікавлених організацій про досягнення обдарованих 
дітей; удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми в місті. 

організаційне забезпечення функціонування банку даних здійснює 
районний відділ освіти. методичне забезпечення банку даних й підго-
товку інформаційних матеріалів на його засадах здійснює районний ме-
тодичний кабінет. порядок ведення та функціонування, збір та ведення 
банку даних за індивідуальними досягненнями обдарованих дітей на ра-
йонному рівні здійснює відділ освіти. повну інформацію про індивіду-
альні досягнення обдарованих дітей в електронному та паперовому ви-
гляді за встановленими формами до районного відділу освіти надає на-
вчальний заклад. до районного банку даних включають учнів загальної 
середньої освіти та позашкільних установ з 11-річного віку. внесення 
дітей до районного банку даних відбувається відповідно до схеми вне-
сення даних про обдаровану дитину на підставі її досягнень. до форми 
обліку педагогів, які працюють з обдарованими дітьми, вносять відомос-
ті про педагога-наставника обдарованої дитини.

актуальну інформацію в банку даних зберігають упродовж одного 
року, а потім оновлюють. оновлення інформації здійснює відділ освіти 
на підставі наданих навчальними закладами матеріалів один раз на рік 
(щорічно до 1 червня поточного року). доповнення можна вносити про-
тягом року за результатами конкурсів, змагань, турнірів (до 1 жовтня та 
до 1 лютого). 

оновлення та доповнення здійснюють згідно з поданнями освітніх  
закладів за встановленою формою. відомості надають в електронному 
та паперовому вигляді. 

персональну відповідальність за достовірність, повноту та своєчас-
ність наданих відомостей для формування банку даних покладено на ке-
рівників освітніх закладів. 

На сході україни досягнення дитини, за якими формується банк  
даних обдарованих дітей, визначено за напрямами.

1.  Інтелектуальна обдарованість: і–ііі місце на ііі та IV етапах  
всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; і–ііі місце в 
очному турі всеукраїнських інтернет-олімпіад; і–ііі місце на всеукраїнсь-
ких турнірах юних науковців; і–ііі місце на іі та ііі етапі всеукраїнського 
конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів – членів маН україни;  
і–ііі місце на національному етапі конкурсу «інтел-еко україна», «інтел-
техно україна»; переможці та призери інших конкурсів інтелектуальної 
спрямованості обласного, всеукраїнського та міжнародного рівня.

2.  Практично-перетворювальна: і–ііі місце в обласних, всеукраїнсь-
ких, міжнародних змаганнях і конкурсах з судо-, авіа-, автомодельного 
спорту, технічної творчості, раціоналізаторства, різних видів ремесел тощо. 
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3.  Художньо-естетична: і–ііі місце в обласних, всеукраїнських, 
міжнародних конкурсах і фестивалях літературної, пісенної та музичної 
творчості, хореографії, образотворчого та прикладного мистецтва тощо. 

4.  Комунікативно-організаторська: переможці конкурсів і фестива-
лів лідерського руху обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів;  
активна участь у роботі обласної «Школи лідерів»; активна участь у сус-
пільному житті області; активна участь в учнівському самоврядуванні. 

5.  Психомоторна: і–ііі місце на обласній олімпіаді з фізичної культу-
ри «олімпійські надії донбасу»; і–ііі місце на фізкультурно-просвітниць-
кому конкурсі «спорт-ерудит»; і–ііі місце у спортивних, туристських 
змаганнях, фестивалях, турнірах обласного, всеукраїнського та міжна-
родного рівня; членство у збірних командах україни з різних видів спор-
ту; виконання нормативів на звання кандидата в майстри спорту україни; 
і–ііі місце у фестивалях, конкурсах і турнірах обласного, всеукраїнського 
та міжнародного рівня зі спортивних танців, циркового мистецтва тощо. 

висновок. таким чином, нами визначено, що психолого-педагогічна 
підтримка обдарованих дітей завжди викликала значний інтерес науков-
ців і суспільства загалом. Наукові дослідження означеної проблеми було 
висвітлено в працях американських учених (дж. рензуллі, р. стернбер-
га, п. торренса та ін.), а також вітчизняних науковців (Ю. василькової, 
о. ворощука, і. Звєрєвої, а. капської, л. коволя та ін.). Здійснений аналіз 
наукової літератури дав нам змогу дійти висновку, що історичний аспект 
розвитку психолого-педагогічної підтримки став предметом вивчення для 
багатьох науковців. психолого-педагогічну підтримку можна визначити 
як різновид підтримки, який спрямований на надання допомоги обдаро-
ваним дітям у процесі їхньої соціалізації та навчання, надання допомоги 
батьками під час виховання обдарованої дитини в родині, учителям – для 
усунення конфліктів під час навчання та спілкування з обдарованими 
учнями, а також надання психологічної допомоги учням шляхом індиві-
дуальних консультацій. 

З огляду на все вищезазначене, будь-яка підтримка обдарованих ді-
тей має враховувати особливості обдарованої дитини й орієнтуватися на 
ефективну допомогу в розвʼязанні її проблем. обдарована дитина дося-
гає розвитку здібностей під час перебування в певному соціумі. динамі-
ка її розвитку безпосередньо залежить від тієї всебічної підтримки, яку 
вона буде отримувати. психолого-педагогічна підтримка посідає одне з 
визначальних місць у житті обдарованої особистості. 

таким чином, необхідно враховувати можливості сучасного роз-
витку суспільства та використовувати інтернет-мережу для організації  
психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів.
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розділ 2 
органІзацІЯ  Інтерактивної  пІдтримки  соцІалІзацІї  

обдарованих  УчнІв  засобами  Інтернет

2.1. агенти соціалізації учнівської молоді

соціалізація особистості – явище складне, багатоманітне й змінюва-
не, а також залежне від зовнішніх, суспільних, обставин, що й пояснює 
постійний практичний і науковий інтерес до його сутності, форм та умов 
здійснення. як «процес засвоєння та відтворення індивідом протягом 
життя соціальних норм і культурних цінностей того суспільства, до яко-
го він належить» і процес, завдяки якому «формується й розвивається 
особистість» [33], соціалізація завжди є процесом історично, соціально 
та індивідуально зумовленим. тобто таким, що залежить від багатьох 
(об’єктивних і суб’єктивних) факторів, з одного боку, й одночасно є та-
ким, що від його результативності залежать суспільні зміни, з іншого. 

у словнику-довіднику соціального працівника термін «соціаліза-
ція» визначено як «процес становлення особистості, засвоєння індиві-
дом цінностей, норм, установок, зразків поведінки, притаманних цьому 
суспільству, соціальній групі, тій або іншій спільноті людей. соціалі-
зація здійснюється в трьох основних сферах: діяльність, спілкування і 
самосвідомість» [18]. соціологічний підхід, який ми використаємо для  
пояснення шляхів розв’язання проблеми соціалізації обдарованих учнів, 
обумовлює акцент на механізмах впливу на самовизначення особистості, 
на процесах міжособистісної та міжгрупової взаємодії. Завдяки соціо-
логічному підходу можна з’ясувати, які з агентів соціалізації чинять най-
більший вплив на формування особистості в конкретний віковий період, 
а також сутність соціалізувального впливу цих агентів. 

агенти соціалізації виконують важливі соціальні функції, однак ці 
функції значною мірою є лише раціоналізацією практики, що протягом 
тривалого часу встановлювалася на основі сукупності особистісних моти-
вів. іншими словами, агенти своєю діяльністю виражають соціальні проце-
си, у яких індивіди беруть участь для задоволення своїх цілей і потреб [8].

суб’єкти соціалізації і агенти соціалізації, вступаючи в суб’єкт-
суб’єктні відносини, відтворюють «відносно стійкі форми соціальної 
практики, соціалізаторське функціонування яких визначається декіль-
кома чинниками: системою норм, що регулюють поведінку; наявністю 
умов і засобів, які забезпечують успішне виконання нормативних указів 
і здійснення соціального контролю; інтеграцією в соціально-політичні й 
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ціннісні суспільні структури, що узаконює формально-правову основу їх 
функціонування» [32, с. 152].

соціальне самовизначення людини задається низкою об’єктивних об-
ставин, до яких належать соціально-демографічні, етнічні, територіальні, 
що визначають сталі характеристики особистості. водночас соціальне 
самовизначення, здійснюване власне індивідом, належить до духовного 
світу особистості, несе відбиток індивідуальних рис – інтелектуальних, 
фізичних, психоемоційних та ін. виявляється соціальне самовизначення 
в системі поглядів особистості, тобто її орієнтацій на певні цінності –  
матеріальні та духовні, серед яких основні життєві вибори: виду діяль-
ності, професії, рівня освіти, кваліфікації, місця праці тощо. отже, само-
визначення особистості в соціумі є надзвичайно важливим для людини.

Нагадаємо, що виокремлюють первинну і вторинну соціалізацію. 
агентами первинної соціалізації, яка відбувається у перші роки життя 
дитини, є люди, які є найближчим її оточенням – батьки, родичі, друзі. 
вторинна соціалізація розпочинається з моменту вступу дитини в освітній 
заклад і триває практично до кінця життя людини, оскільки кожний новий 
соціальний статус, кожна суспільна зміна ставить перед особистістю вик-
лик ресоціалізації. агентами вторинної соціалізації є школа, заклад вищої 
освіти, армія, засоби масової інформації (Змі) тощо [33]. тому агенти со-
ціалізації у широкому розумінні о. волянська й а. Ніколаєвська визнача-
ють, як ті чинники, які безпосередньо відіграють активну роль у процесах 
соціалізації, – це соціальні групи та інституції, громадські та державні 
організації, заклади, установи, підприємства, а також соціальні контекс-
ти (наприклад, оточення). соціалізація особистості відносно цих агентів 
означає поступальну інкорпорацію відносно них та взаємодію з ними.  
у найбільш загальному вигляді агенти соціалізації заведено розуміти як 
усю сукупність найрізноманітніших чинників мікро- і макросередовища, 
під впливом яких відбувається процес соціалізації [8].

до агентів соціалізації зазвичай відносять сім’ю, зокрема батьків і 
родичів, освіту, а саме: дошкільні освітні заклади й заклади середньої 
освіти, оточення – дитячі й підліткові групи, церкву, Змі [32, C. 152].

агенти соціалізації важливі, тому що саме завдяки їхньому впливу 
особистість засвоює, які види поведінки та ставлення є прийнятними в 
суспільстві. вони визначають, хто ми та що ми думаємо. вони навчають 
тому, як поводитися з оточуючими та якими є доречні стосунки між ста-
тями. також вони навчають таким політичним чи економічним речам, як 
ставлення суспільства до роботи, грошей і політичних свобод.

чільне місце проблема соціалізації посідає й у світових соціологіч-
них дослідженнях. так, девід м. Ньюман (David M. Newman) у праці 
«соціологія: вивчення архітектури повсякденного життя» так визначає 
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соціалізацію: «соціалізація – це процес навчання. соціалізувати когось 
означає навчити цю людину поводитися належним чином. це засіб, за 
допомогою якого люди набувають широкий спектр соціальних навичок. 
однак соціалізація – це також спосіб, за яким ми навчаємося, як сприй-
мати навколишній світ, як взаємодіяти з іншими, що означає бути чолові-
ком чи жінкою тощо» [44]. усього д. м. Ньюман виділяє вісім агентів со-
ціалізації: сім’я, друзі, однолітки, товариші по команді, учителі, школи, 
релігійні установи та Змі. вони впливають на самовизначення, погляди, 
смаки, цінності, розуміння та поведінку тощо [44].

першим і найбільш впливовим агентом соціалізації є сім’я. діти прово-
дять більше часу зі своїми сім’ями, ніж із будь-яким іншим агентом соціалі-
зації протягом більшої частини свого дитинства та підліткових років. тому 
їхні сім’ї здійснюють значну частину ранньої соціалізації особистості. 

З віком сім’я стає менш важливою для дитини в порівнянні з одно-
літками. водночас соціолог г. дідківська, досліджуючи проблеми непов-
нолітніх громадян україни, зауважує, що нині, на перехідному соціально- 
економічному етапі розвитку суспільства, держава недостатньо уваги при-
діляє проблемам неповнолітніх. це стосується аспектів «освіти, вихован-
ня, проблем соціальної зайнятості, професійної підготовки, діяльності  
навчально-виховних закладів і закладів з організації дозвілля неповно-
літніх. і в цих умовах лише сім’я є єдиним суб’єктом виховно-профілак-
тичної роботи з неповнолітніми» [12, C. 32]. вивчаючи кореляцію різних 
показників, які впливають на формування молодої людини, г. дідківська 
приходить до таких висновків: «Зміст праці батьків, незважаючи на уза-
гальненість, є не лише найбільш зручним і можливим способом вивчен-
ня умов раннього формування особистості, а й відносно точним засобом 
фіксації цих умов. цей фактор охоплює і вплив матеріального добробуту,  
і культурно-побутових умов, і духовну атмосферу. положення батьків  
визначає мікросередовище, коло спілкування дітей» [12, C. 36]. 

сім’я функціонує на засадах спільного побуту, економічного, мо-
рально-психологічного укладу, виховання дітей, взаємної відповідаль-
ності. вона забезпечує соціалізацію людини, самореалізацію особис-
тості, захист від проблем, сприяє формуванню особистості з усталеною 
поведінкою. Життєдіяльність сім’ї реалізується через її головні функції: 
матеріально-економічну (бюджет сім’ї, організація споживчої діяльності, 
участь у суспільному виробництві, набуття професії, відновлення втра-
чених на виробництві сил); житлово-побутову (забезпеченість житлом, 
ведення домашнього господарства, організація побуту); репродуктивну 
(продовження людського роду); комунікативну (створення сприятливого 
сімейного мікроклімату, внутрішньосімейне спілкування, взаємини сім’ї 
з мікро- і макросередовищем, контакт із Змі, літературою, мистецтвом); 
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виховну (формування особистості дитини, передавання їй моральних 
норм та імперативів) [12, с. 57].

Фактично подальша соціалізація надзвичайно залежить від батьків, 
оскільки саме вони обирають для дитини освітній заклад, і чим вищий 
освітній ценз батьків, тим більш перспективним з точки зору соціаліза-
ції є обраний ними освітній заклад [36]. дослідниця л. баннікова ствер-
джує, що сім’я на довгі роки стає пріоритетною цінністю, а також однією 
з найбільш значущих і впливових. пріоритетність цінності сім’ї можна  
пояснити різними обставинами: універсальністю самоцінності, вікової 
та соціальної специфіки соціальної групи (наявна залежність студен-
тів від благополуччя їх батьківської сім’ї доповнюється орієнтацією на 
успішне створення сім’ї власної), що детермінують досвідом дорослих, 
для яких сім’я в період складних, кризових перебудовних і реформатор-
ських випробувань була єдиною психологічною нішею, яка компенсува-
ла тяжкість соціально-економічних проблем, що обрушилася на людей,  
зазначає л. баннікова [3, с. 203].

одним із потужних інституційних агентів соціалізації, на думку про-
відного американського соціолога д. м. Ньюмана, є Змі. газети, журна-
ли, телебачення, радіо та кіно передають переконливі повідомлення про 
навколишню реальність. вони є хранителями політичної, економічної та 
соціальної інформації, визначення того, що є важливим, а що не має зна-
чення. Змі також повідомляють нам, яким типом людини ми повинні 
бути, як ми маємо виконувати наші завдання, як живуть різні верстви 
суспільства, як мають виглядати сексуальні стосунки та сім’ї. Змі нав-
чають домінувальним цінностям, віруванням, міфам, стереотипам і тен-
денціям, а також забезпечують засоби, за допомогою яких ми дізнаємося 
про нові позиції та настанови [44].

можна сказати, що є переваги, які роблять телебачення гарним аген-
том соціалізації. по-перше, телебачення є агентом соціалізації, який не 
вимагає особливого зусилля від близьких, які виховують дитину. батьки 
можуть просто посадити дитину перед телевізором або дозволити дітям 
дивитися телевізор. це не вимагає стільки зусиль, скільки знадобилося 
б, якби вони активно навчали дітей, якої поведінки в суспільстві від них 
будуть очікувати. одна з переваг полягає в тому, що телевізор соціалізує, 
не вимагаючи, щоб хтось докладав значних зусиль для спілкування з ди-
тиною. по-друге, телебачення є досить ефективним агентом соціалізації, 
оскільки займає безпосередню увагу дітей. коли діти дивляться телеві-
зор, то вони не знають, що вони соціалізуються, а тому більш схильні 
підлаштуватися під ці «уроки», оскільки отримують їх у контексті за-
хопливих історій. телебачення надсилає кожному більш-менш схоже по-
відомлення, тим самим формуючи групи з однаковими цінностями.
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український дослідник о. лаже підсумовує, що «Змі спільно з сім’єю 
посідають чільне місце в процесі соціалізації, зокрема первинної», адже 
«інформаційне середовище Змі виступає одночасно як засобом соціаль- 
ного розвитку, так і середовищем життєдіяльності особистості» [22, 
с. 131]. Швидкий розвиток Змі породжує нові форми індустрії розваг,  
а це сприяє появі нових практик споживання, засвоєнню значної кіль-
кості інформації, що стимулює розвиток особистості та прискорює со-
ціалізацію. З іншого боку, о. лаже виділяє елементи, які негативно впли- 
вають на соціалізацію особистості: «технології формують аудиторію 
глядача, слухача як пасивного споживача інформаційного продукту,  
унаслідок чого виникає загроза знецінення моральних, гуманістичних 
цінностей, зростання рівня девіацій, поширення псевдоцінностей» [22].  
З часом такі процеси починають відбуватися швидше, що висуває Змі на 
провідне місце серед агентів соціалізації особистості.

до висновку про надзвичайний вплив Змі на соціалізацію підлітків і 
юні дійшов і р. кричевський, який посилається на результати соціологіч-
них досліджень, проведених ще на початку 1990-х років, за якими Змі як 
агенти вторинної соціалізації цієї вікової категорії перевершили роль не 
лише освітніх закладів, а й сім’ї [20]. підтверджує цю тезу й досліджен-
ня З. баумана [4], який зазначає про домінування Змі та їх продуктів у 
формуванні картини світу, призначеної для широких мас, а також про те, 
що інформація стає предметом купівлі-продажу, а простір інформації за-
вжди динамічніший у порівнянні з простором дії.

у сучасному суспільстві найбільш потужним інституційним агентом 
соціалізації після сім’ї є освіта, зазначає д. м. Ньюман. Фактично, згідно 
зі структурно-функціоналістською точкою зору, головною причиною іс-
нування шкіл є соціалізація молоді. діти офіційно вступають до шкіль-
ної системи соціалізації у віці 5–6 років, коли вони починають навчання 
в школі. На цьому етапі індивідуальне виховання сім’ї замінюється ви-
ключно вихованням у школі, де діти в більшості розвинених країн за-
лишатимуться на найближчі 13 років і більше. На думку д. м. Ньюмана, 
жодна інша несімейна установа не має такого потужного та послідовного 
контролю за соціальним зростанням людини [44].

Школа є одним із найсильніших агентів соціалізації, тому що 
діти проводять там багато часу і мають відвідувати школу протягом 
довгих років. у школі вони навчаються комунікації в широкому ро-
зумінні, спілкуючись з однолітками, з друзями або навчаючись у сво-
їх вчителів. окрім того, діти можуть також створювати свої угрупу-
вання відповідно до етнічної приналежності, статі, соціального ста-
тусу, інтересів і захоплень. тут формується соціальна ідентичність  
і соціальні ролі. 
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інститут освіти є об’єктивною потребою суспільства у відтворенні та 
передачі наступним поколінням нагромаджених знань і соціального досві-
ду. Його функція, що полягає в передачі від покоління до покоління соціаль- 
ного досвіду, результатів культурно-історичного розвитку суспільства, під-
порядкована соціалізації особистості як основній освітній проблемі [41].

Значний вплив на соціалізованість учнів здійснює наявність чи відсут-
ність шкільного булінгу. Шкільні булери – особи, які здійснюють булінг чи 
кібербулінг – значною мірою впливають на соціалізацію, оскільки приво-
дом для булінгу можуть стати будь-які ознаки: етнічна приналежність чи 
соціальний статус, індивідуальна особливість тощо. це може вплинути на 
жертву булінгу таким чином, що вона засвоює меншовартість, соціальну 
неповноцінність, ніж певна етнічна приналежність, стать або соціальний 
клас (або, можливо, усі три) [28]. в особливій небезпеці в ситуації булін-
гу опиняється обдарована дитина через особливості сприйняття, індиві- 
дуальної вразливості тощо, про що зазначалося вище.

інша річ, яку треба враховувати, полягає в тому, що вчителі також мо-
жуть стати на заваді оптимальної соціалізації обдарованої дитини саме 
через індивідуальне сприйняття оточуючого світу вчителем. Школи вис-
тупають як агент соціалізації через приховану навчальну програму, яка, 
на думку соціологів, є непередбачуваним результатом освіти. це процес, 
за яким норми та цінності суспільства учні засвоюють за очікуваннями 
конкретного суспільства. Наприклад, прихована навчальна програма  
навчає дівчат, як бути жіночними, а хлопців – маскулінними. вона також 
навчає дітей, як вони мають ставитися й сприймати інші класи та раси 
людей. Що стосується шкільної соціалізації, то можна стверджувати, що 
булінг перешкоджає цьому процесу, оскільки замість того, щоб навчати 
дитину правильних норм і цінностей свого суспільства, він стверджує 
девіантні (або неприйнятні) норми й цінності. отже, замість того, щоб 
навчати дитину, як правильно поводитися в суспільстві, як відчувати 
себе частиною свого суспільства, залякування може зробити дитину 
менш зв’язаною з суспільством і, швидше за все, девіантною [44].

На особливій ролі вчителя як провідного агента соціалізації наголо-
шує в. рюль. дослідниця зазначає, що вчитель є другою ключовою фігу-
рою після батьків, оскільки «на відміну від батьків, учитель не так тісно 
пов’язаний із дитиною в емоційному плані, а тому здатен оцінювати стан 
справ більш реально. учитель для дитини має бути не лише джерелом 
знань, а й авторитетним арбітром у життєвих ситуаціях» [32, с. 153].

у науковій літературі зустрічаємо зауваження про те, що різні аген-
ти соціалізації можуть здійснювати на особистість як односпрямований, 
так і різноспрямований вплив. Наочним прикладом таких агентів мо-
жуть слугувати сім’я та вуличне оточення підлітка. так, р. кричевський 
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і к. дубовська зазначають, що у питаннях стилю поведінки – кумирів, 
одягу, музичних смаків, поведінки – підлітки орієнтуються переважно 
на однолітків з оточення, а у питаннях освіти, професійного вибору й 
фінансів – на батьків. між цими агентами впливу виникає конкуренція 
за соціалізувальний вплив [20].

погоджуючися зі спостереженнями дж. г. міда і ч.-х. кулі, українсь-
кий учений м. лукашевич зазначає, що значення референтних груп у 
підлітковому віці іноді настільки зростає, що підліток оцінює себе ви-
нятково з точки зору інших, повністю підлаштовуючи власну поведінку 
під референтну групу, повністю себе з нею ототожнюючи [25].

сучасна епоха, що відмічена проявами невизначеності, багато- 
варіантності, альтернативності, також зумовлює зміни у функціональ-
ному статусі агентів соціалізації. На думку м. вдовиченка, «Змі та ко-
мунікації поступово починають контролювати процес соціалізації осо-
бистості. Змі в сучасному суспільстві виконують функцію інтеграції, 
адаптації, інформування, регуляції, просвітництва… разом з цим Змі, 
потрапляючи під контроль ангажованих груп, мають властивість маніпу-
ляції суспільством та особистістю» [6, с. 45–46].

розвиток новітніх технологій (інтернет-технологій) призвів до ство-
рення особливого віртуального світу соціалізації – кіберпростору, який 
висунуто на передні позиції в процесі соціалізації дітей і юні за раху-
нок поєднання графічної динаміки з можливістю безпосереднього впли-
ву на події (віртуальна суб’єктна присутність). На думку Ж. бодріяра, 
відбувається злиття суб’єкта і симулякра, тобто звернення суб’єкта до 
власного симулякра, за якого фізично, тілесно залишаючись в дійсному 
світі, він ментально переходить у світ віртуальний, в простір симулякрів 
[5, с. 121–122]. переваги віртуального світу (застосування інтернет- 
технологій) – новизна, сучасність, захопливість, уявна суб’єктність – для 
дитини (підлітка, молодої людини) стають безперечними, що й виводить 
інтернет-простір на позиції лідера серед агентів соціалізації.

Немає підстав сподіватися, що цей стан зміниться найближчим часом 
(хіба що у бік більш новітніх технологій). інформаційно-комунікаційні 
технології визначають життєдіяльність людей у всіх сферах – професій-
ній, дозвілля, спілкування, навчання, діловодства. Наразі можна говори-
ти не лише про інформаційну грамотність, а й інформаційну поведінку, 
інтернетний стиль життя, мережеве дозвілля тощо.

Нині освіта, яка традиційно передає молодому поколінню досвід по-
передніх поколінь, часто не в змозі співвіднести його з наявним новіт-
нім досвідом. таким чином, перед освітою постає завдання постійного 
критичного осмислення нових сучасних практик і внесення їх до арсе-
налу власних засобів впливу й залучення молодших поколінь до спільної  
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активної взаємодії саме у сфері новітніх інформаційних технологій. при-
таманна сучасному суспільству мережева інтернет-комунікація, така 
природна й легка для юних особистостей, має бути опанована старшим 
поколінням учителів задля збереження соціалізувальної функції освіти. 
саме опанування/неопанування інтернет-технологіями нині визначає 
розбіжності в ціннісних орієнтаціях, способах комунікації та у способах  
діяльності загалом. інформаційна грамотність і культура мережевого спіл-
кування, застосування веб-додатків в освітній діяльності та в позаурочній 
роботі з боку педагогічного колективу освітніх закладів – це єдиний шлях 
до збереження освіти як основного агента соціалізації дітей і юні.

2.2. модель інтерактивної психологічної підтримки  
та супроводу соціалізації обдарованих учнів у мережі Інтернет

проблема психологічної підтримки та супроводу була предметом 
дослідження зарубіжних (в. лейтон [43], і. кошго, п. купка, е. Нонан, 
м. рутик, м. скілбек, е. хартман, Ю. укке та ін.) та вітчизняних (і. бу-
лах, л. власенко [7], Н. волянюк [3], е. Зеєр [17], т. демидова [10], 
а. Журавель [15], г. ложкін [24], Н. пов’якель [30], в. панок [29], е. ро-
гов, Ю. суховершина [34], в. Шадриков [42] та ін.) учених. 

так, Ю. суховершина зазначає, що поняття «супровід» є досить по-
ширеним у сучасній психології та педагогіці. аналіз провідних підходів 
до розуміння психологічного супроводу дає змогу визначити його як єд-
ність усіх учасників освітнього процесу в напрямі створення підстав для 
позитивного розвитку учнів упродовж усього процесу, за умови збережен-
ня максимуму його свободи та відповідальності. супровід орієнтований на 
створення умов (педагогічних психологічних, соціальних) для успішного 
навчання та розвитку кожного індивідуума в ситуаціях взаємодії [34, с. 41]. 

сучасні теоретики та практики визначають психологічний супровід 
як «третя» сторона освіти, разом із навчанням і вихованням. З огляду на 
суб’єктність людини, психологічний супровід позитивно сприяє розвитку 
особистості. сутність психологічного супроводу полягає в наданні допо-
моги в розвитку психологічної індивідуальності, побудові особистісних 
утворень, розвитку самовизначення, а також у здійсненні особистісного 
зростання в періоди життєвих криз, внутрішніх пошуків і виборів. 

психологічний супровід здійснюють за допомогою оптимізації пси-
хологічного стану людини, що сприяє зниженню актуальності психоло-
гічних проблем, які перешкоджають навчальній, особистісній і соціальній 
самореалізації на кожному з етапів життя окремої людини, малих груп, 
колективів, формальних і неформальних об’єднань людей [34, с. 42–44]. 
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З метою побудови моделі психологічного супроводу, що буде адек-
ватна умовам та особливостям освітнього процесу в ЗЗсо, варто роз-
глянути особливості запропонованого нами структурно-інтегративного 
підходу. Необхідно зауважити, що в контексті теоретичної основи на-
шого дослідження – концепцію життєтворчої активності особистос-
ті, процес особистісного розвитку ми вважаємо частиною життєвого 
проекту особистості. Його реалізація відбувається на підставі розгор-
тання особистісних і процесуальних компонентів онтогенетичного  
розвитку особистості.

у контексті структурно-інтегративного підходу психологічну під-
тримку особистості обдарованого учня ЗЗсо ми розуміємо як систему 
психолого-педагогічної діяльності, спрямовану на забезпечення соціально- 
психологічних умов для успішного навчання, підготовки до майбутньої 
професії, комунікації, особистісного та соціального зростання на під-
ставі системного саморозвитку та самореалізації особистості, суб’єкта 
власної навчальної діяльності та життєтворчості [2].

мета психологічного супроводу полягає в створенні в межах інтернет- 
середовища освітньої взаємодії максимально сприятливих умов для осо-
бистісного розвитку та навчання обдарованих учнів.

головними напрямами психологічного супроводу психологічної 
служби ЗЗсо має бути: моніторинг особистісного розвитку учнів; психо-
логічна освіта (сприяння в придбанні учнями психологічних знань, умінь 
і навичок, необхідних для самоаналізу, формування адекватної само-
оцінки, соціалізації, професійного самовизначення, побудова життєвих 
стратегій подальшого розвитку); психологічна профілактика та корекція 
особистісних девіацій. у межах психологічної підтримки та супроводу 
використовують такі форми роботи: психологічну діагностику; психоло-
гічний тренінг; психологічну корекцію; індивідуальне консультування. 
результати здійсненого аналізу узагальнено у вигляді схеми (рис. 2.2.1).

З метою забезпечення адекватної соціалізації обдарованих учнів у 
мережі інтернет необхідно своєчасно здійснювати психолого-педагогіч-
ну підтримку та супровід. 

методологічним підґрунтям побудови системи психологічної під-
тримки та супроводу є: 

 – діяльнісний підхід, що реалізують за допомогою залучення учнів 
у різні види навчальної та позакласної діяльності з використанням  
інтернет-технологій; 

 – цілісний підхід до формування мотиваційної готовності учня до 
навчальної діяльності; 

 – диференційований та особистісно-орієнтований підходи, які реа-
лізують на засадах результатів психологічного діагностування розвитку 
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Рис. 2.2.1. модель інтерактивної психологічної підтримки 
та супроводу учасників освітнього процесу

особистості обдарованого учня за допомогою впровадження спеціаль-
них ікт в освітній процес [10, с. 47–48].

психологічний супровід – це професійна діяльність психолога спіль-
но з суб’єктами освітнього процесу, що спрямована на створення умов 
для гармонійного психологічного розвитку учнів у процесі особистісно-
го становлення в контексті його відносин і взаємин під час освітнього 
процесу. відповідно до думок сучасних дослідників, ця проблема може 
охоплювати такі провідні напрями. 
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1.  допомога в проектуванні свого майбутнього (Є. головаха,  
д. леонтьєв та ін.) передбачає діяльність з формування життєвого про-
екту, життєвих і професійних цілей, планування етапів особистісного та 
професійного розвитку. 

2.  важливим є сприяння осмисленню ролі життєвого ресурсу осо-
бистості та можливості грамотного його використання в конкретних ре-
гіональних умовах (м. яценко та ін.), а також уміння суб’єкта приймати 
психологічно обґрунтовані рішення в різних ситуаціях життєвого вибору. 

3.  створення необхідних умов для формування ціннісно-смислової 
сфери особистості (г. бабушкін, т. буякас, с. рубінштейн, п. Шавір та 
ін.) передбачає цілеспрямоване формування життєвих цінностей інди-
віда: гуманістичних, цінностей пізнання, моральних якостей, здорового 
способу життя, творчості, саморозвитку, активної життєвої позиції тощо. 

4.  створення умов для осмислення цінності здоров’я в навчальній та 
майбутній професійній діяльності передбачає організацію спеціальних 
занять з елементами тренінгу та рольових ігор, під час яких учні включа-
ються в різні ситуації вибору щодо свого здоров’я та мають можливість 
навчитися приймати обґрунтовані рішення. 

5.  створення умов для психологічно комфортного, безпечного, мобі-
лізаційного середовища в освітньому процесі (в. дмитрієвський, і. баєва 
та ін.) передбачає створення не просто комфортного, але насамперед роз-
вивального, реабілітаційного середовища, в якому організовано простір 
із заданим набором особистісних і навчальних завдань, які необхідно ви-
рішити для просування на новий щабель освіти з урахуванням можли-
востей веб-ресурсів. розвивальний інтерактивний простір представлено 
набором можливостей, які надає інтернет-середовище для розвитку та 
самовдосконалення особистості. 

6.  стимулювання розвитку здібностей і виявлення професійно-
важливих якостей особистості (а. каганов, Н. кузьміна, в. Шадріков, 
о. Шушеріна, та ін.). так, на підставі знайомства з професіограмою 
складають програму спеціальних занять, що спрямована на орієнтування 
особистості у світі професій. 

7.  удосконалення психологічної культури учасників освітнього про-
цесу (і. дубровіна, л. колмогорова, о. мотков, в. Носков, Н. обозов, 
т. Шубніціна та ін.). 

8.  Здійснення психологічної підготовки випускників до майбутнього 
професійного навчання (в. кузіна, а. маркова, е. симанюк, д. Фель-
дштейн та ін.). Формування позиції «я» майбутнього фахівця тісно 
пов’язано зі самосприйняттям особистості (сприйняттям себе, самооцін-
кою, самосвідомістю). у специфічному професійному розумінні «я» 
фахівця – це потреба в самореалізації себе як особистості та професіо-
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нала, усвідомлення себе як суб’єкта професійної діяльності, свого місця 
в професійному світі, власної професійної відповідальності. На думку 
д. Фельдштейна, саме ці компоненти є вирішальними в розвитку стійкої 
психологічної готовності до здійснення професійної діяльності [38; 39].

9. створення умов для переходу особистості до самодопомоги (Ю. ко-
реляков, е. симанюк та ін.), що передбачає два напрями роботи: само-
допомогу в процесі особистісного становлення; самодопомогу під час 
виникнення негативних емоційних станів, викликаних конфліктами, від-
торгненням, депресією, фрустрацією та іншими чинниками, що призводять 
до деформації ціннісно-смислової сфери особистості, а іноді й суїциду.

10. створення умов для самореалізації та самоствердження (р. Зобов, 
в. келасьєв, і. Шаршов та ін.) передбачають наявність спеціально ство-
рених умов, які сприяють самореалізації, дають змогу не лише згладити 
деформації особистості, а й сприяти майбутньому професійному станов-
ленню [10; 34].

Здійснений аналіз надав нам можливість виокремити певні рівні 
психологічної підтримки та супроводу в умовах інтернет-середовища 
(рис. 2.2.1). 

1. Психологічна підтримка учнів у процесі особистісного станов-
лення полягає у: 

 – виборі ефективних технологій навчання: вибору найбільш опти-
мальних стратегій навчання, способів планування навчальної роботи, 
режиму праці та відпочинку, навчанням способам викликання працез-
датного стану під час навчальних занять тощо; 

 – встановленні продуктивних взаємовідносин з суб’єктами освіт-
нього процесу (учнями, учителями, батьками), а саме допомога в розвит-
ку комунікативних навичок, уміння говорити по суті питання, підтриму-
вати позитивні відносини з іншими людьми, допомога в усвідомленні 
непродуктивних способів поведінки, розпізнаванні провокацій з боку 
інших, а також у вирішенні конфліктів тощо; 

 – самореалізації, що передбачає: визначення сфери, де конкретний 
учень може проявити себе; виявлення та розвиток необхідних здібностей 
для успішної навчальної діяльності; навчання способів самопрезентації 
та привернення до себе уваги, умінню зацікавити собою, своєю пропо-
зицією; уміння використовувати допомогу інших; уміння справляти по-
зитивне враження на оточуючих і викликати бажання співпрацювати; 
усвідомлення способів власної поведінки, що викликають несприйняття, 
заперечення тощо; 

 – регуляції емоційних станів, що передбачає допомогу в знятті 
втоми, подоланні тривоги, апатії, агресії, фрустрації, стресових станів,  
а також стану безнадійності тощо; 
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 – вибудовуванні траєкторії майбутнього професійного шляху, а саме 
допомога в: плануванні професійного плану, у постановці реальних ці-
лей та аналізі способів їх досягнення, плануванні продовження освіти; 
виробленні якостей, які сприяють швидкої адаптації в студентському ко-
лективі; аналізі стратегій професійного просування, професійного роз-
витку і вдосконалення. 

таким чином, психологічний супровід особистісного становлення 
учня може бути реалізовано за допомогою конкретних видів діяльності 
психолога інтерактивного центру, а саме: 

1) навчальної – навчання способам ефективного спілкування та по-
ведінки в освітньому процесі; 

2) здоров’язбережувальної – комплекс заходів, які сприяють норма-
лізації нервово-психічного самопочуття (зняття напруги й утоми; аналіз 
можливостей людини в контексті виконання конкретної діяльності тощо); 

3) формувальної – формування в суб’єкта умінь і навичок, що необ-
хідні для вирішення конкретних завдань; допомога в організації мислен-
ня особистості, заохочення експериментування, розширення можливос-
тей особистості; 

4) аналітичної – аналіз цілісного освітнього процесу, наявної систе-
ми взаємодії, результативності, застосування інтернет-технологій тощо; 

5) організаційної – створення спеціальних видів діяльності та вза-
ємодії, що спрямовані на досягнення мети особистісного становлення; 

6) ціннісної – організація спеціальних ситуацій щодо міжособистісної 
взаємодії, які мають сприяти появі в її учасників нового сенсу, цінностей; 

7) стимулюючо-мобілізаційної – різні інтерактивні психологічні за-
соби, методи, що сприяють активізації особистості під час навчання; 

8) цілепокладальної – підтримка нових особистісних умінь, допомо-
га в розкритті здібностей особистості, її ресурсів і вміння застосовувати 
їх у навчальній та позакласній діяльності; 

9) посередницької – встановлення багатопланових зв’язків між 
суб’єктами освітнього процесу щодо організації розвивальної взаємодії 
та виконанні конкретних цілей [10, с. 65–97].

технології психологічної підтримки та супроводу представлено 
комплексом методів, створених для розв’язання завдань щодо становлен-
ня особистості обдарованого учня. це, насамперед: 

 – психологічні тренінги, спрямовані на підвищення здатності до 
адаптації, рефлексії; тренінги розвитку життєвих компетенцій, подолан-
ня дисгармонії розвитку особистості; тренінги формування впевненості 
в собі, навчання прийомів саморегуляції та способів зняття напруги та 
втоми, відновлення сил; тренінг мотивації досягнення; тренінг розвитку 
психічних пізнавальних процесів; тренінг комунікативних умінь; прак-
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тикум мнемотехнічних прийомів, вправ на розвиток творчого мислення; 
навчання навичок самопрезентації тощо. 

 – моніторинг процесу особистісного розвитку, що охоплює поточну 
психологічну діагностику та контроль навчальної успішності учнів;

 – методи психологічної корекції або індивідуального консультуван-
ня, які використовують у разі виявлення особистісної деструктивної со-
ціалізації;

 – створення сприятливого середовища для: зміни обмежувальних 
переконань; тренування реакцій і розуміння поведінки інших; корекції 
окремих функцій за допомогою спеціально підібраних вправ у процесі 
індивідуальної та корекційної роботи, за допомогою яких формуються 
навички взаємодії з людьми різного віку; формування навички конструк-
тивної поведінки в конфлікті тощо. 

2. Психологічна підтримка батьків насамперед полягає в: допомозі 
щодо усвідомлення стилю взаємин із дітьми та осягнення способів їх мотиву-
вання на певні вчинки; аналізі ефективності використовуваного заохочення та 
покарання; допомозі щодо підтримки планування майбутнього професійного 
навчання, знаходження альтернатив, розв’язання сімейних конфліктів тощо. 

учені визначають провідні проблеми у взаєминах батьків і дітей.
1. Неадекватне сприйняття батьками своєї дитини передбачають 

постійне невдоволення, що виявляється в нескінченних вимогах, не-
вмінні побачити реальний образ учня, зрозуміти його почуття, думки, 
уявлення про життя тощо. у результаті учень прагне бути де завгодно, 
але не вдома, тобто там, де його сприймають таким, який він є. 

2. період, коли учень вступає до нового закладу освіти чи пережи-
ває зміну місця проживання, досить часто пов’язаний з черговою кризою 
сім’ї [16]. часто це впливає на поведінку батьків, а тому вони стають 
недовірливими, дратівливими, виявляють постійне невдоволення. у та-
кій ситуації учні використовують будь-який привід, щоб піти з дому, що 
також може негативно позначитися на навчанні. 

3. проблема самостійності учня. під час переходу учня в старші 
класи суттєвих змін зазнає соціальна ситуація розвитку. Нова система 
навчання дає змогу відчути себе дорослим, а також почати прагнути піз-
нати світ сповна. батьки зазвичай стурбовані несприятливою соціальною 
ситуацією (наркоманія, алкоголізм, злочинність), а тому прагнуть захис-
тити свою дитину та починають посилено контролювати її. це може при-
звести до неадекватних реакцій щодо окремих учинків учнів. у таких 
ситуаціях багато учнів йдуть з дому або «тікають» в соціальні мережі. 

4. Невміння батьків тримати дистанцію у відносинах з дітьми по-
лягає в тому, що вони занадто зближуються або навпаки віддаляються 
від своїх дітей.
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5. батьки недостатньо обізнані щодо способів урегулювання кон-
фліктів, що призводить до вибору однотипних способів впливу на дити-
ну. також проблемою може стати невміння дати шанс дитині на виправ-
лення певної конфліктної ситуації. 

6. схильність батьків розв’язувати власні психологічні проблеми 
за рахунок дитини. так, досить часто в дорослих діагностують декілька 
нерозв’язаних проблем, які вони проектують на дитину. Найбільш по-
ширеними серед них є: винесення конфлікту між подружжям у сферу 
виховання; проекція на дитину власних небажаних якостей.

під час психологічної підтримки та супроводу батьків фахівці мо-
жуть вирішувати важливі завдання, з-поміж яких варто назвати: підви-
щення психологічної компетентності батьків, навчання батьків навичок 
попередження та конструктивного вирішення конфлікту, розширення 
можливостей батьків щодо самопізнання та захисту психіки від «руй-
нівних» думок. важливим аспектом роботи з батьками є розвиток у них 
якостей, що визначають рівень психологічного здоров’я особистості 
учня (тобто їхньої дитини). вони мають навчитися сприяти формуван-
ню адекватної самооцінки дитини, розвитку рефлексії та емпатії, форму-
ванню потреби в позитивному мисленні, розвитку гнучкості мислення, 
рефлексії, здатності до саморегуляції, розуміння та прийняття себе й ото-
чуючих, а також оволодінню навичками ефективної комунікації. 

варто зауважити, що психолог може проводити роботу як з окремим 
членом сім’ї, так і з усіма її членами. проведені дослідження дають змогу 
виокремити такі види діяльності психолога з сім’єю: самоаналіз поведін-
ки в сім’ї; рефлексія батьківської компетентності (уміння розвиватися ра-
зом із дітьми); організація продуктивної взаємодії членів сім’ї, навчання 
пошуку взаємних компромісів; збереження психологічного здоров’я чле-
нів сім’ї; аналіз конфліктних ситуацій та оволодіння способами конструк-
тивного вирішення конфліктів; зміна позиції батьків відносно дитини (від 
позиції управління і постійного контролю до позиції підтримки); навчан-
ня батьків розуміти дітей, мотиви їхніх вчинків і способи мислення; ана-
ліз прийнятих у сім’ї способів оцінювання учня, заохочення та покарань; 
переорієнтація установок батьків залежно від потреб дитини; зближення 
уявлень дитини про себе, своє «я» з уявленнями про неї батьків. 

одним із важливих аспектів роботи психолога з батьками учнів є до-
помога батькам у формуванні відповідальної поведінки їхніх дітей, що 
передбачає поступове перекладання відповідальності за поведінку, вчин-
ки дитини саме на неї; навчання способам спільного ухвалення рішень; 
допомогу в підтримці позитивної «я»-концепції. На думку науковців, 
психіка обдарованих дітей є досить вразливою, тому для профілактики 
неврозів і дезадаптації необхідно виробляти в них уміння пробачати та 
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звільнятися від образ; виробляти навички самовираження та встановлен-
ня контактів з людьми. 

важливим завданням у роботі психолога з кожною сім’єю є прагнен-
ня навчити батьків способам надання психологічної підтримки. психо-
лого-педагогічна підтримка учня його сім’єю може полягати в допомозі 
щодо: переживання негативних емоційних станів; підготовки до майбут-
нього сімейного життя (передачі сімейних, національних традицій і дос-
віду через осмислення сімейної системи та правил, яких дотримується 
сім’я); самоорганізації діяльності, збереження здоров’я, здорового спо-
собу життя та подолання шкідливих звичок.

методами роботи психологічної служби з батьками є регулярні бать-
ківські збори, лекційні курси, семінари та тренінги, індивідуальне та сі-
мейне консультування тощо.

3. Психологічна підтримка вчителів передбачає: допомогу в по-
доланні негативного настрою на роботу з учнем або класом; вибір най-
більш прийнятних та ефективних для конкретного класу технологій 
навчання та виховання; психологічно грамотному оцінюванні особис-
тості учня, його діяльності; встановлення продуктивного контакту з 
обдарованим учнем, групою, батьками; допомогу щодо створення та-
кої обстановки під час взаємодії, за якої учні та їхні батьки зможуть 
сприйняти те, що їм пропонує учитель; допомогу в збереженні психо-
логічного здоров’я тощо. 

Значна кількість досліджень у сфері педагогічної психології пере-
конливо свідчить, що визначальним чинником особистісного зростан-
ня учнів є особистість педагога. отже, організація спеціальної роботи з 
учителем із метою його саморозвитку може істотно поліпшити станови-
ще учня в навчальному процесі. 

проведене т. демидовою дослідження дало змогу виокремити низку 
специфічних труднощів, з якими стикаються педагоги ЗЗсо. серед них 
варто назвати такі: 1) необхідність здійснювати педагогічну допомогу 
та підтримку особистісного становлення учнів; 2) труднощі в процесі 
адаптації до індивідуально-психологічних особливостей учнів; 3) труд-
нощі щодо вдосконалення засобів, методів впливу на особистість учня 
з метою досягнення певного результату; 4) низький рівень обізнаності 
щодо здоров’язбережувальних технологій і невміння їх використовува-
ти в освітньому процесі; 5) необхідність здійснювати виховання батьків 
учнів, активізувати підтримку ними професійного становлення учнів; 
6) необхідність протистояти емоційному вигоранню, хронічній втомі,  
а також конструктивно долати професійні кризи тощо [10, с. 113].

вищеназвані труднощі визначають провідні напрями та зміст психо-
логічної підтримки і супроводу діяльності вчителів ЗЗсо.
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Формування потреби в психолого-педагогічних знаннях. у цьому кон-
тексті важливо назвати основні види діяльності психолога:

а) збір даних про рівень психологічних знань педагогів, типових 
труднощів у реалізації професійної діяльності (анкетування вчителів, 
учнів та їхніх батьків, комплексне психологічне обстеження вчителів, 
аналіз продуктів діяльності, спостереження за здійсненням педагогом 
освітньої діяльності);

б) згідно з результатами комплексної діагностики та відповідно до 
етапів особистісного розвитку учнів складають план психологічної осві-
ти вчителів, планують семінари, практикуми;

в) психолог складає рекомендації та алгоритми для найбільш складних 
сфер роботи вчителя, аналізує з педагогами можливості їх застосування;

г) стимулювання застосування психологічних знань у взаємодії з 
учасниками освітнього процесу. 

Підготовка вчителя до корекційно-розвивальної, реабілітаційної робо-
ти з учнями. діяльність психолога з підготовки педагога до корекційно- 
розвивальної, реабілітаційної роботи з учнями можна представити у виг-
ляді декількох блоків: адаптаційно-потребнісного; інформаційного; зміс-
товного; аналітичного; освітнього; творчо-продуктивного.

Навчання засобів, методів впливу на особистість учня з метою до-
сягнення певного результату. діяльність психолога охоплює: діагностику 
нервово-психічної напруженості педагога, аналіз тенденції до нервово-
го зриву, станів педагога (фрустрації, стресу тощо). Зміст цієї діяльності 
передбачає: індивідуальну роботу, спрямовану на психологічне розван-
таження педагога; навчання способам нейтралізації негативних емоцій, 
навичкам саморегуляції, активізації позитивного мислення та способам 
самостимулювання; включення педагогів у різні тренінги умінь, консуль-
тування педагогів щодо особистих, професійних і сімейних проблем. 

Зниження ризику професійних деформацій (стагнації). діяльність 
психолога охоплює розвиток у педагогів емоційної та поведінкової гнуч-
кості, саморегуляції, саморозуміння, навчання способів отримання зво-
ротного зв’язку. Зазначену роботу можна здійснювати як шляхом психо-
логічної просвіти, індивідуальної корекційної роботи з педагогом, так і 
за допомогою включення педагога в різні тренінги та психологічні ігри. 

Включення учителів у систему підтримки та збереження психоло-
гічного здоров’я учнів. важливо виокремити види діяльності психолога, 
серед яких:

а) аналіз умов навчання: аналіз навчального розпису (послідовність 
розташування предметів), аналіз організації навчального заняття (різ-
номанітність, зміна видів діяльності та способів активізації діяльності 
учня, уміння педагога розряджати обстановку на уроці);
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б) діяльність з «розширення» досвіду педагога, що передбачає нав-
чання педагогів технологій профілактики конфліктів і вміння керувати 
ними; навчання педагогів організації таких видів діяльності, беручи 
участь в яких, учень зміг би зняти напругу;

в) контроль за перевищенням повноважень учителя, за обсягом до-
машніх завдань тощо.

Навчання способам психолого-педагогічної підтримки учнів. у цьому 
контексті діяльність психолога передбачає: актуалізацію знань учителів 
із питань вікового й особистісного розвитку учнів; аналіз ролі вчителя 
як наставника; навчання технологіям психолого-педагогічної підтримки 
учня; аналіз результатів діяльності вчителя. 

Допомога в організації розвивальної, комфортної взаємодії в класі. 
у цьому напрямі діяльність психолога передбачає: аналіз психологічно-
го клімату в класі; дослідження соціометричної структури групи; допо-
могу вчителю в організації взаємодії та спілкування в навчальній групі 
з метою налагодження взаєморозуміння, а також у плануванні індиві-
дуальної роботи з учнями; проведення консультацій щодо розв’язання 
складних ситуацій у групі; рекомендації вчителю щодо активізації учнів; 
допомогу в плануванні годин спілкування й організації активних методів 
соціально-психологічного навчання. 

Розвиток професійної успішності вчителя передбачає певні види 
психологічної роботи, серед яких: психологічна підтримка педагога, на-
дання йому своєчасної психологічної допомоги у вигляді консультуван-
ня, тренувальних занять психологічної корекції самопочуття й поведін-
ки, занять з розвитку саморегуляції, емоційної, поведінкової й інтелек-
туальної гнучкості; розвитку професійної самосвідомості, креативності 
тощо. важливе значення в роботі з педагогами належить діловим іграм 
як способу актуалізації знань і навчання рефлексії [10, с. 113–125].

4. Психологічна підтримка та супровід адміністрації ЗЗСО охоплює 
завдання щодо: допомоги в прогнозуванні наслідків прийнятих рішень і 
плануванні діяльності; передбачення і вирішення конфліктних ситуації; 
організації творчого, комфортного психологічного клімату в освітній уста-
нові, що сприяє високій продуктивності діяльності, творчості тощо.

цей аспект роботи психолога передбачає допомогу щодо: прогнозу-
вання наслідків прийнятих рішень та плануванні діяльності; передбачен-
ня і вирішення конфліктних ситуації; організації творчого, комфортного 
психологічного клімату в освітній установі, що сприяє високій продук-
тивності діяльності, творчості тощо. 

провідними формами роботи психолога з метою психологічної під-
тримки та супроводу адміністрації ЗЗсо є: організація регулярних зустрі-
чей представників адміністрації з педагогічним колективом, батьками та  
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студентами з метою отримання зворотного зв’язку з питань наслідків  
прийнятих рішень; організаційно-ділові ігри; комунікативний тренінг, 
тренінг розвитку толерантності, позитивного мислення, підтримуючого 
спілкування тощо. 

Нами було висвітлено організаційно-методичні аспекти комплекс-
ної системи інтерактивної психологічної підтримки та супроводу всіх 
учасників освітнього процесу та їх соціалізації. у наступних підрозділах  
наукового дослідження планується апробація поданої моделі в експери-
ментальних ЗЗсо та відстеження її результативності.

2.3. педагогічна модель соціалізації обдарованих учнів старших 
класів із застосуванням Інтернет-технологій

виклики суспільства – глобалізація, мобільність, інформатизація, 
превалювання суб’єктності, інноваційність тощо – зумовлюють особли-
ву увагу до соціалізації, особливо обдарованих, дітей і юні. імператив 
інноваційності та творчості є співзвучним внутрішнім інтенціям обдаро-
ваної дитини; проблеми зазвичай, як уже зазначалося, виникають на рів-
ні зв’язків обдарованої особистості з оточенням. саме тому соціалізацію 
(соціальну компетентність) можна розглядати вслід за Н. лавриченко «як 
формальну мету і загальний підсумок згармонізованого у його триєди-
ності (навчання, виховання та соціалізація) педагогічного процесу. разом 
з тим соціалізація як осібний компонент цілісного педагогічного процесу 
позначена власним змістом і завданнями, які полягають у цілеспрямова-
ному передаванні молодій особі соціального досвіду, науки, мистецтва 
суспільного життя – суспільних уявлень, ідеалів, цінностей і норм, ал-
горитмів, стандартів і принципів поведінки, звичок і традицій, способу 
та стилю життя, життєвих мотивацій і потягів, формування готовнос-
ті до здійснення життєво необхідної сукупності суспільних відносин, 
міжлюдських взаємин, соціальних ролей» [21, с. 14]. мережа інтернет,  
з її майже необмеженими можливостями, про що вже йшлося, є потужним 
агентом соціалізації покоління, яке зростає в інформаційну епоху, тому 
застосування інтернет-технологій є не просто бажаним, а необхідним в 
освітньому процесі ЗЗсо. у цьому підрозділі посібника ми представимо 
педагогічну модель підтримки обдарованих учнів у ЗЗсо із застосуван-
ням інтернет-технологій.

починаючи виклад міркувань про педагогічну модель підтримки со-
ціалізації обдарованих старшокласників засобами інтернет-технологій 
і побудову самої моделі, маємо визначити категорії, якими будемо ко-
ристуватися. модель визначають як уявну або матеріально-реалізовану 



55

Розділ 2

систему, яка відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний 
чи соціальний) і здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову  
інформацію стосовно цього об’єкта. За властивостями моделі можливо  
дізнатися про суттєві властивості об’єкта [14, с. 516]. 

метою створення моделі педагогічної підтримки було окреслення 
шляхів і методів досягнення кращої соціалізації обдарованої дитини за 
допомогою системного залучення інтернет-технологій до освітнього 
процесу з учнями старших класів (під час навчання, позаурочної та поза-
шкільної роботи, а також за умови використання індивідуальних, групо-
вих і колективних форм педагогічної взаємодії).

об’єктом моделювання є освітнє середовище із застосуванням  
інтернет-технологій.

предметом моделювання стала система суб’єкт-суб’єктних відносин 
усіх учасників освітнього процесу із застосуванням інтернет-технологій 
з метою кращої соціалізації обдарованої дитини – учителя й учня, ад-
міністрації та педагогічного колективу, методичних об’єднань або пред-
метних кафедр і вчителів, учителя і шкільного психолога тощо.

відповідно до досліджень в. михеєва [27], зазначимо, що моделю-
вання в педагогіці має кілька змістових ліній: гносеологічну, у якій мо-
дель відіграє роль проміжного об’єкта в процесі пізнання педагогічного 
явища; загальнометодологічну, яка виявляє й доповнює зв’язки й відно-
шення між різними елементами освітнього процесу на різних рівнях їх 
опису та вивчення; психологічну, що дає змогу вести опис різних сторін 
навчальної і педагогічної діяльності та виявляти на цій основі психоло-
го-педагогічні закономірності. 

у нашому випадку гносеологічна лінія надає можливість вчителю  
(а також кожному з педагогічного колективу освітнього закладу) з’ясувати, 
яким чином може бути здійснено інтерактивну педагогічну діяльність із за-
стосуванням інтернет-технологій, які складники цього процесу, який його 
зміст, які суб’єкти освітньої системи беруть участь в її здійсненні. Загально-
методологічна лінія актуалізує методи інтерактивної дії суб’єктів освітньої 
діяльності із застосуванням інтернет-технологій, форми організації такої 
діяльності, а також з’ясовує й пояснює підходи до організації діяльності 
учителя й учня. психологічна лінія окреслює шляхи й методи психологіч-
ного супроводу освітньої діяльності з використанням інтернет-технологій 
задля забезпечення найбільш адекватного її здійснення.

віддаючи належне завданням навчання й виховання учнівської мо-
лоді у ЗЗсо, зауважимо, що саме соціалізація у сучасному суспільстві є 
стрижнем підготовки особистості до подальшого самовизначення й жит-
тя в соціумі – професійного самовизначення, духовно-моральних дис-
позицій, патріотизму і толерантності, націоналізму й полікультурності,  
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індивідуалізму й кооперації тощо. На думку Н. лавриченко, «соціалізація 
не лише постає одним із елементів триєдиного за змістом і цілями шкіль-
ного педагогічного процесу (навчання, виховання і соціалізація учнів),  
а й виконує у цьому процесі формотворні та цілепокладальні функції.  
під таким кутом зору навчання та виховання набувають ролі провідних ме-
ханізмів і передумов конструктивної й адекватної соціалізації учнівської 
молоді, хоча за певних обставин і на певних етапах цілісного педагогічного 
процесу, вони можуть виступати як першоцілі» [21, C. 14]. тому структу-
ра моделі охоплює всі складники освітнього процесу, але їх не позначено 
окремими дефініціями на схемі саме через наведені вище міркування.

важливий момент обґрунтування моделі педагогічної підтримки – 
це превалювання комунікації, діалогу, спілкування як ознаки сучасних 
соціальних відносин. Наголосимо, що саме феномен спілкування під- 
дається аналізу в усій різноманітності його аспектів як вирішальна сфера 
формування людської особистості у хх ст., і значення його посилюється. 
поняття комунікації є центральним у теорії «комунікативної дії» Юргена 
хабермаса. умови, за яких учасники спілкування могли досягти порозу-
міння, він визначає поняттям «комунікативна компетенція» [40, с. 87].  
він зауважує, що під час комунікації на місце мовних виразів можна по-
ставити також дії, вчинки, переживання та їхнє втілення. у процесі вза-
ємодії людей мовні вирази та їхні позамовні прояви завжди пов’язані між 
собою. у мовчазній взаємодії людей (діях і жестах) мовні вирази існують 
принаймні у знятому вигляді. під час розмови вони виступають як кому-
нікативна дія; і, навпаки, взаємодію, що має форму розмови, не можна 
вважати комунікативною дією без урахування позамовного контексту 
[40, с. 89–90]. ці зауваження є особливо цінними для розуміння взаємо-
дії комунікантів за допомогою інтернет-технологій, що все частіше має 
місце у сучасному соціумі. 

так само важливими є розвідки Нікласа лумана [26], у яких він до-
водить, що комунікація виступає емерджентною реальністю, що вста-
новлюється через синтез трьох різних складників: інформації, повідом-
лення цієї інформації, розуміння чи нерозуміння повідомлення та його 
інформації. так, Н. луман стверджує, що жоден із цих компонентів не 
може здійснювати комунікацію сам по собі, адже лише разом вони утво-
рюють комунікацію, тобто тільки в тому разі, коли їхня відокремленість 
може бути приведеною до узгодженості. комунікація встановлюється 
лише тоді, коли хоча б один раз відбувається розрізнення повідомлен-
ня та інформації. у разі комунікації виникає розуміння – розрізнення 
інформаційної цінності змісту та причин, з яких зміст повідомляється.  
у комунікації може бути виокремленою та чи інша з розрізнюваних сто-
рін зі зверненням уваги на інформацію або на експресивну поведінку [26].  
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розрізненню інформації та комунікації у формуванні комунікативної 
компетенції обдарованої молоді має бути приділено достатньо уваги  
саме з використанням інтернет-технологій, оскільки цей спосіб спілку-
вання превалює в учнів старшого віку..

Найважливішим фактором формування інтерактивної сфери людини 
вважає спілкування в. кремень. учений зазначає, що це – «взаємодія 
двох (або більше) людей, спрямована на узгодження і об’єднання їхніх 
зусиль з метою налагодження відносин і досягнення загального резуль-
тату. спілкування є не просто дією, а саме взаємодією: воно здійснюєть-
ся між учасниками, кожний з яких рівною мірою є носієм активності й 
передбачає її у своїх партнерах» [19, с. 424]. 

важливого значення надає комунікативній діяльності р. арцишевсь-
кий, зазначаючи, що вона є формою безлічі найрізноманітніших відносин 
між людьми, у яких «відбувається обмін діяльністю, інформацією, досві-
дом, уміннями і навичками, а також результатами діяльності» [1, с. 335]. 
особливістю комунікативної діяльності р. арцишевський вважає і те, що 
вона передбачає більшу ніж в інших видах діяльності, активність сторін, 
які взаємодіють, тому повноцінне спілкування можливе лише за умови, 
що кожен з його учасників є обов’язково суб’єктом [1, с. 335].

таким чином, модель в цілому відображає комунікативні зв’язки між 
учасниками освітнього процесу. ці комунікативні зв’язки сприятимуть, 
з одного боку, набуванню комунікативної компетентності як складової 
соціалізації всіх учасників освітнього процесу, а з іншого – є підґрунтям 
подальшої соціалізації протягом життя.

треба зауважити, що модель завжди має високий ступінь абстрагу-
вання й узагальнення, щоб бути придатною для застосування, оскіль-
ки освітній процес окрім об’єктивних складників завжди включає й 
суб’єктивні характеристики й обставини, врахування яких дасть змогу 
адаптувати модель до кожної конкретної ситуації. тут пошлемося на  
зауваження Є. лодатко [23] щодо педагогічної моделі та її придатності:  
«…розроблена модель педагогічного явища (об’єкта чи процесу) має 
шанс на апробацію та практичне “виживання” в умовах реального  
навчально-виховного процесу лише за умови достатньої загальності до-
сліджуваних змістовних і стурктурно-процесуальних компонентів, тобто 
високого рівня абстрагування. якщо модель побудована в такий спосіб, 
то надалі не виключається можливість відмінних її інтерпретацій і роз-
робки на цій основі різних (у певному розумінні) технологій реалізації 
модельних рішень. при зниженні рівня абстрагування на етапі побудови 
моделі кількість її змістовних і структурно-процесуальних компонентів 
суттєво зростає, що тягне за собою нездоланне ускладнення етапу інтер-
претації, і як правило, унеможливлює розроблення прийнятої технології 
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реалізації модельних рішень». одним словом, ускладнення та надмірна 
деталізація не можуть забезпечити ні підвищення інформативності моде-
лі, ні поглиблення її розуміння.

За всіх конкретних модифікацій педагогічна модель використання 
інтернет-технологій містить складник іт-простору, який виконує функ-
цію головного соціалізатора, на що спрямовано зусилля всіх учасників 
освітнього процесу.

Нижче представлено педагогічну модель соціалізації обдарованих 
старшокласників із застосуванням інтернет-технологій (рис. 2.3.1 (а), (б)), 
структуру якої визначає мета (соціалізація), яка об’єднує складники її до-
сягнення. до останніх належать: освітнє середовище ЗЗсо, організаційно- 
методичне забезпечення його функціонування, ресурсне забезпечення до-
сягнення мети за визначеним шляхом, інструментальне забезпечення та 
безпосередньо освітня діяльність, що забезпечує соціалізованість.

така модель педагогічної підтримки обдарованих учнів із застосу-
ванням інтернет-технологій є комбінованою та демонструє процес і ре-
зультат освітнього процесу за пропонованою структурою. 

важливою є готовність обдарованих учнів до навчання у нових про-
понованих умовах – із застосуванням інтернет-технологій. для цього 
старшокласники вже мають мати конкретні навички та загальнонав-
чальні компетенції, що в комплексі сприятимуть продуктивним суб’єкт-
суб’єктним відносинам в умовах інноваційної освітньої діяльності. отже, 
виокремимо необхідні компоненти навчальної компетентності учня:

 – загальноакадемічна компетентність (самостійно шукати, аналізу-
вати, відбирати важливу інформацію);

 – предметна компетентність із засвоєння навчального матеріалу;
 – міжпредметна компетентність (застосування інтернет-технологій 

для організації та перетворення інформації, збереження та передавання її 
у груповій взаємодії – застосування інформатичних умінь для виконання 
завдань із відмінної від інформатики дисципліни);

 – комунікативні навички (вести діалог, розуміти інших, уміти слуха-
ти і доносити до слухача власні міркування); 

 – уміння поводити себе й представити себе у групі;
 – усвідомлення необхідності власного саморозвитку. 

Надзвичайно важливим є аспект готовності учителів до застосування 
інтернет-технологій у процесі соціалізації учнів старших класів, про що 
вже йшлося у наших дослідженнях [35]. так, проведене дослідження за-
свідчило такі недостатньо розвинені складники готовності учителів до 
застосування інформаційних технологій, як мотиваційний та соціально-
психологічний.  Зазначимо, що й інші дослідники виокремлюють подібні 
складники у структурі готовності до інноваційної діяльності учителів. 
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так, в. уруський акцентує на таких її компонентах:
 – мотиваційний (сукупність мотивів, адекватних цілям і завданням 

освітньо-наукової діяльності);
 – когнітивний (сукупність знань і уявлень, що необхідні для про-

дуктивної освітньо-наукової діяльності);

Соціалізація обдарованих учнів 
старших класів із застосуванням 

Інтернет-технологій

Освітнє середовище соціалізації із 
застосуванням Інтернет-технологій

Організаційно-методичне забезпечення

змістовий
 аспект

опанування Інтернет- 
технологій

підвищення рівня 
методологічної і 

методичної культури

управлінський
аспект

політика адміністрації

тип організаційної 
культури

методичний
аспект

освітній
аспект

підвищення 
кваліфікації кероване
 з боку адміністратора

круглі столи
 семінари
 тренінги

ІППО

освітній процес

Ресурсне забезпечення

тематичні педагогічні 
ради

засідання предметних 
кафедр

учасники освітнього 
процесу

позакласна робота позашкільна робота

самоосвіта

Рис. 2.3.1 (а) педагогічна модель соціалізації старшокласників  
із застосуванням інтернет-технологій (початок) 
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 –  операційний (сукупність умінь і навичок практичного вирішення 
завдань у процесі освітньо-наукової діяльності);

 –  особистісний (сукупність особистісних якостей, які важливі для 
виконання освітньо-наукової діяльності) [37].

схожої позиції дотримується й і. дичківська під час визначення го-
товності вчителів до здійснення інноваційної діяльності, наголошуючи 

Інструментальне забезпечення

Інтернет-контент

соціальна мережа

електронна пошта

хмарні сервіси

Освітня діяльність

Соціалізованість 

види діяльності форми діяльності

cуб’єкт-cуб’єктна

самостійна

групова

командна

урок

домашня робота консультування

підготовка проекту

відеоконференція

контроль знань

спілкування

критерії оцінювання

засіб вимірювань валідність методик

об’єктивність 
інтерпретації

Рис. 2.3.1 (б) педагогічна модель соціалізації старшокласників  
із застосуванням інтернет-технологій (закінчення)
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на складниках, що поряд із професійністю виокремлюють особистісні 
характеристики:

 – усвідомлення потреби в запровадженні інновацій у власній практиці;
 – інформованість про новітні технології;
 – орієнтованість на створення власних творчих завдань і методик, 

налаштованість на експериментальну діяльність;
 – здатність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та орга-

нізацією освітньо-наукової діяльності;
 – оволодіння практичними навичками освоєння інновацій та роз-

роблення нових [11]. 
отже, готовність учителя в широкому контексті полягає в наявності 

факторів професійної компетентності, особистісної мотивації та само-
рефлексії для здійснення освітнього процесу із застосуванням інтернет-
технологій як складника моделі педагогічної підтримки обдарованих 
старшокласників.

для реалізації нашої моделі педагогічної підтримки соціалізації об-
дарованих учнів із застосуванням інтернет-технологій ми сформулюва-
ли готовність учителя таким чином:

•– педагогічна майстерність у трансформації змісту навчальної дис-
ципліни у форму, що її застосування в інтернет-просторі (інтернет-плат-
формі) є можливим;

•– обізнаність в галузі інформаційних технологій і компетентність у 
застосуванні різноманітних іт-форматів для спільної з учнями навчаль-
ної та комунікативної діяльності в освітньому просторі;

•– особистісні якості, що забезпечують внутрішню мотивацію для 
здійснення інноваційної діяльності.

Необхідною умовою є також організаційно-управлінський складник, 
який полягає в готовності управлінської структури навчального закладу 
до інноваційної діяльності [31, с. 56–61].

результатом запровадження пропонованої моделі є розвиток за пев-
ними вимірами – локальним і аспектним.

у локальному вимірі поліпшуються навички користування інтернет-
технологіями для розв’язання конкретних завдань: пошуку інформації, 
створення власного продукту, формування навичок комунікації у процесі 
спільної (проектної) діяльності тощо.

в аспектному вимірі зростають показники, що свідчать про розви-
ток психологічних характеристик особистості (вмотивованість, духовно- 
моральні якості, здатність до комунікації, рівень самостійності мис-
лення), які перевіряються за допомогою спеціальних валідних мето-
дик на початку та в кінці цілеспрямованої діяльності в учнів і вчителів,  
а також показники академічної успішності учнів.
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розділ 3
пІдготовка  вчителЯ  до  соцІалІзацІї  обдарованих 

УчнІв  Інтерактивними  засобами

3.1. Інтерактивні засоби в діяльності сучасного вчителя 

інтерактивність в широкому розумінні – це доволі абстрактне понят-
тя, яке можна інтерпретувати декількома способами, починаючи від три-
віальних визначень до більш складних, залежно від сфери застосування. 
інтерактивність (від англ. interact, де inter – взаємний, act – діяти) – це 
певна діяльність щодо створення взаємності, поняття, що характеризує 
ступінь взаємодії між елементами системи. 

На сучасному етапі поняття інтерактивності використовують по-
всюдно. воно є досить багатозначним, навіть якщо ми зосередимо нашу 
увагу переважно на освітній царині. у педагогіці насамперед варто 
згадати надзвичайно великий пул інтерактивних методів навчання, які 
протиставляють традиційним навчальним методам. вони передбачають 
активну взаємодію учасників освітнього процесу, переважно учнів між 
собою, а також учнів з учителем. 

розроблено чимало методів організації групової діяльності з метою 
дослідження та розв’язання проблем, методів ефективного ведення дис-
кусії тощо. інтерактивні методи навчання ґрунтуються на розвинутій 
методології, яка враховує психологічні механізми найбільш ефективного 
засвоєння інформації – так звана піраміда навчання. Згідно з нею, чим 
більш активним і дієвим є залучення до процесу, тим більша ефектив-
ність навчання: від 5–10 % під час прослуховування лекції й до 90 % під 
час навчання когось іншого [13; 42].

Не так давно інтерактивні методи навчання лише починали свій по-
ступ і були досить новаторськими, проте зараз уявити без них діяльність 
сучасного вчителя майже неможливо. 

інший підхід до інтерактивності в діяльності вчителя є радше тех-
нологічним, тобто передбачає вивчення та дослідження саме технічних 
і програмних засобів, які забезпечують інтерактивну подачу матеріалу. 
На сьогодні важко уявити вчителя, який зовсім не використовує інфор-
маційно-комунікаційні технології (ікт) та інтернет-ресурси у своїй ро-
боті. Наразі розроблено інтерактивні мультимедійні комплекси, які охоп- 
люють комплекс елементів для презентації та візуалізації матеріалу,  
серед яких: інтерактивна дошка та проектор, або інтерактивний проектор  
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і проекційний екран, або інтерактивна панель з чутливим екраном тощо; 
ноутбук чи комп’ютер вчителя; учнівські планшети, ноутбуки, смартфо-
ни тощо. такі комплекси можуть надавати додаткові можливості щодо 
забезпечення інтерактивності безпосередньо під час уроку. 

також в освітній сфері розроблено (хоча цей процес продовжується) 
багато різного програмного забезпечення, яке можна використовувати як 
в традиційній, так і дистанційній освіті. дослідники зазначають [50], що 
чим вищий ступень інтерактивності змогли забезпечити автори програмних 
продуктів, тим більш ефективними вони виявляються. таким чином, методи 
забезпечення інтерактивності для таких курсів є надзвичайно важливими.

попри стрімкі сучасні нововведення постає питання стосовно ефек-
тивності та необхідності інтерактивність у процесі навчання загалом.  
чи завжди потрібно використовувати інтерактивні технології в навчан-
ні? чи може інтерактивність зашкодити? Звісно певні застереження іс-
нують. використання інтерактивних засобів і методів має відповідати  
поставленим задачам. учитель має слідкувати, щоб допоміжне та підтри-
муюче використання не перетворювалося на самоціль. так, використову-
ючи інтерактивне програмне забезпечення, яке дає змогу маніпулювати 
і грати певними динамічними об’єктами, не треба забувати, що ці гра-
фічні елементи є лише певною абстракцією реальності, розуміння якої 
потребує поглибленого вивчення, тобто це не просто цікава забавка [51].

Необхідно зазначити, що всі визначення інтерактивності в навчанні 
свідчать про певну взаємодію учня, учителя та змісту [50]. інтерактивні ме-
тоди навчання зосереджені насамперед на організації взаємодії учасників 
навчального процесу, визначаючи принципові позиції найбільш ефектив-
ної з точки зору навчання міжособистісної взаємодії. якщо ж ми говоримо 
про інтерактивні засоби, то передусім ідеться про організацію взаємодії зі 
змістом навчального повідомлення, проте технічна підтримка та розвиток 
міжособистісної взаємодії також отримують можливість для втілення.

отже, інтерактивне навчання – це двосторонній процес, у якому вчи-
тель модифікує власний підхід у відповідь на потреби учнів. інтерактив-
ний учитель добре знає учнів та обізнаний з притаманними їм стилями 
процесу навчання. варто зауважити, що на сучасному етапі без взаємодії 
ефективна діяльність вчителя неможлива. можна сказати, що всі хороші 
вчителі – це інтерактивні вчителі [51]. отже, важливо знати та застосову-
вати інструментарій організації взаємодії в навчальному процесі. 

важливим правилом для ефективного проектування інтерактивного 
навчального досвіду, незалежно від того, чи це дистанційне навчання, 
навчання в режимі онлайн або традиційне навчання, є таке – щонайпер-
ше необхідно розглянути цілі та завдання певного навчального досвіду. 
отже, процес вибору стратегій і тактики, необхідних для досягнення 
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бажаних результатів для конкретної аудиторії, доцільно розпочинати з 
урахуванням конкретних умов, в яких відбуватиметься процес. таким 
чином, взаємодія може слугувати результатом чітко сконструйованого, 
продуманого і розвиненого викладання та навчання [59].

На нашу думку, необхідно розглянути особливості використання ін-
терактивних засобів безпосередньо в класі та під час організації взаємо-
дії в онлайн-середовищі.

інтернет та інші ікт тісно інтегровані в класне навчання. варто зау-
важити, що аналіз інтерактивності в дослідженнях, які присвячені повно-
цінному викладанню з ікт, зосереджено на використанні інтерактивної 
дошки. автори [48] стверджують, що унікальність та благо цієї технології 
полягає в можливості перетину технічної та педагогічної інтерактивнос-
ті, тобто в можливостях, які ця технологія застосовує для колективного 
сприймання як шляхом діалогічної взаємодії, так і фізичного взаємодії з 
дошкою. інтерактивна дошка є перетворювальним педагогічним інстру-
ментом, що має потенціал забезпечити революцію в навчанні та викла-
данні. важливими перевагами її є: 1) мультимодальність – здатність ін-
терактивної дошки використовувати ширший спектр мультимодальних 
ресурсів для полегшення навчання учнів; 2) темп – здатність збільшувати 
швидкість і ефективність навчальних курсів, а отже, найкраще використо-
вувати час вчителя; 3) взаємодія – спроможність покращити інтерактивне 
навчання всього класу [52].

Згідно з результатами реалізації проекту «інтерактивне навчання та 
інформаційно-комунікаційні технології», який було впроваджено у вели-
кій британії, можна дійти висновку про те, що характер інтерактивності 
був більш впливовим під час здійснення навчання, ніж саме викорис-
тання ікт. усі вчителі проекту використовували змішані типи взаємодії, 
які варіювалися залежно від класу та теми. Найбільш успішними стали 
ті, хто використовував більш діалогічну взаємодію між учнями в класі, 
адже це сприяло успішнішому розумінню ідей. проте, коли вчителі впер-
ше використовували ікт як частину своєї практики, існувала тенденція, 
згідно з якою їхня інтерактивність стала більш поверхова й авторитарна. 
лише тоді, коли ці технології були достатньо вбудованими в педагогічні 
знання викладачів, технологія сприяла позитивному вивченню. як брак 
діалогічного використання ікт у груповій та індивідуальній роботі, так і 
постійна взаємодія з його ресурсами без активного нагляду вчителя може 
призводити до невтішних результатів навчання [53].

ікт для сприяння інтерактивності можна використовувати в ролі: 
об’єкта взаємодії, коли ресурс ікт відіграє пасивну роль і взаємодія від-
бувається щодо самої технології; учасника взаємодії – взаємодія відбу-
вається разом із ікт, наприклад, самостійно розподіляючи ресурси, щоб  
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підтримувати учня через відповіді (підказки та зворотний зв’язок);  
інструмента для взаємодії, тобто середовища для забезпечення взаємо-
дії, наприклад, вчитель або учні ікт можуть використовувати як допо-
міжний організаційний ресурс.

дослідники визначають певний спектр інтерактивності під час застосу-
вання ікт, починаючи від її відсутності та закінчуючи синергетичною інтер-
активністю [48]. вибір відповідної моделі передусім залежить від учителя.

використання інтерактивних технічних засобів не створює інтерак-
тивність за визначенням. тобто без інтерактивності ресурс ікт просто 
представляє стандартну інформацію, таку як підготовлена та представ-
лена класу послідовність слайдів або сторінок на інтерактивній дошці. 
використання технології передусім полягає в тому, щоб зосередити увагу 
учнів на найважливіших моментах. це і є предметом психічної діяльності 
учня, спрямованої на засвоєння фактів, концепцій і навичок. учитель за-
здалегідь має планувати, який саме матеріал буде надано учням, з огляду 
на їхні особливості, зокрема раніше отримані знання з предмета та мета-
когнітивні навички. На цьому рівні інтерактивна дошка домінує над ви-
користанням ікт у повноцінному навчанні та має пасивну роль, зазвичай 
представляючи слайд-презентації, тексти та попередньо завантажені веб-
сторінки. такий самий ефект можна побачити, коли учні індивідуально 
переглядають фіксований мультимедійний вміст на комп’ютерах. попри 
те, що ресурс ікт може чітко представляти інформацію, кольорову графі-
ку тощо з високою швидкістю, жодна з цих особливостей ікт не змінює 
характер діяльності на більш інтерактивний. отже, варто зауважити, що 
іноді роль інтерактивної дошки може бути обмежена наданням відповід-
ної поверхні для проектованого зображення.

авторитарна інтерактивність передбачає високий рівень структуро-
ваності. така інтерактивність зазвичай є заздалегідь визначеною та спла-
нованою. програмне забезпечення чи спланований урок можуть містити 
елементи взаємодії, однак недостатньо гнучкі, щоб враховувати всі реак-
ції учнів, роботу в групі та їхню творчу активність.

діалектичну інтерактивність можна розглядати як «інтелектуальну сис-
тему навчання» учасника, що формує «модель» потреб, переваг та інтересів 
учня на засадах записів про попередні дії, і використовує це для пропозиції 
дидактично відповідних зворотних зв’язків на дії учня. темп уроку багато 
в чому визначається програмою, однак може включати варіанти, що надані 
вчителем для врахування індивідуальних особливостей кожного учня.

у діалогічній інтерактивності з ікт учень має найвищий ступінь 
впливу на траєкторію діяльності в межах обмежень доступного програм-
ного забезпечення та вміння його використовувати. у цій категорії пи-
тання вчителя жорстко не структуровані, адже вони мають забезпечити 
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звернення уваги на відповідні проблеми, стратегії та ідеї. спільно оціню-
ючи можливості та підходи, учні починають розвивати метакогнітивні 
навички, що необхідні для організації ресурсів для себе. таким чином, 
ікт можна використовувати для збирання та демонстрації ідей учнів 
усьому класу, для організації зворотного зв’язку тощо. для групової та 
індивідуальної роботи інформаційно-комунікаційні ресурси матимуть 
більш вузьку структуру в цій категорії, а отже, потребуватимуть належ-
ного збільшення вмінь користуватися такими технологіями з боку учнів, 
а для групової роботи – більшу кваліфікацію щодо організації внесків 
членів групи. таким чином, ікт переходить від учасника взаємодії для 
того, щоб бути інструментом, через який можна взаємодіяти. 

синергетична інтерактивність з ікт характеризується незалежною 
рефлексивною діяльністю, яку учні проводять спільно в загальнокласному 
середовищі, а вчителі та учні разом організовують матеріал, включаючи 
вибір інструментів ікт, який допомагає структурувати ідеї. інтерактив-
на дошка може надати можливість для поширення та застосування мета-
пізнавальних інструментів, серед яких «мапа думок» (асоціативні карти), 
що дає учням змогу представляти дані більш ефективно, ніж у звичайних  
медіа-програмах для демонстрації в класі. це відбувається завдяки збе-
ріганню та вилученню частково заповнених діаграм, внесенню змін до 
вузлів і зв’язків між ними, а також простоту використання знакового пред-
ставлення ідей. Здатність усіх учнів і вчителя використовувати цей інстру-
мент для опрацювання ідей (які можуть бути вивчені, збережені, розгля-
нуті та навіть скасовані послідовно) на рівних умовах є центральним еле-
ментом синергетичної інтерактивності. технічно це можна забезпечити за 
допомогою використання пристроїв, за якими учні можуть працювати зі 
своїх місць у класі (наприклад, планшети, смартфони або інші пристрої, 
що бездротово з’єднані з інтерактивною дошкою). група може використо-
вувати програмне забезпечення й інтернет-технології для спільної роботи 
та генерації її відображення в навчальному середовищі. На індивідуально-
му рівні синергетичний тип інтерактивності можна побачити, коли учні, 
які мають здатність до ікт, вирішують складні завдання, використовуючи 
інструменти та ресурси ікт, з майже бездоганним поєднанням розуму та 
технологій для знаходження вишуканих рішень. 

комбінування різних типів інтерактивності зазвичай забезпечує кра-
щі результати в будь-якій навчальній діяльності, незалежно від того, чи 
вона набуває форми уроку, проекту або навчального модуля. характер 
взаємодії, який найбільше підходить для кожного етапу та виду діяльнос-
ті, передусім залежить від цілей навчання, однак поліпшення розуміння 
буде результатом створення діалогічної та синергетичної інтерактивнос-
ті, а не просто авторитарної інтерактивності. ця зміна може вимагати 
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розвитку вмінь учня в організації ресурсів. На сьогодні цей процес здійс-
нює вчитель або реалізує жорстко структуроване програмне забезпе-
чення. Натомість пропонується більша роль учня в організації ресурсів. 
дослідники зазначають, що ікт може потенційно сприяти досягненню 
цього, даючи студентам змогу брати участь на більш поглибленому рівні, 
займатися більш рефлексивними діями та отримувати більший вплив на 
навчальну діяльність у класі. це передбачає перехід від переважного ви-
користання ікт як об’єкта чи учасника взаємодії до використання їх як 
потужного інструменту для взаємодії [48].

варто зауважити, що наразі формується надзвичайно потужне нав-
чальне середовище в мережі інтернет. Навчальний потенціал мережі 
може бути використано як допоміжний під час традиційного навчання, 
так і в межах дистанційної освіти. дистанційне навчання як окремий 
напрям нині набуло значного поширення. дослідники визначають низ-
ку переваг дистанційного навчання у сфері освіти обдарованих дітей, 
оскільки модифікації для задоволення навчальних потреб талановитих 
та обдарованих учнів можуть бути легко реалізовані через інтернет. для 
обдарованих і талановитих учнів доступний вищий рівень складності та 
більш широкий спектр процесів для збору і аналізування інформації че-
рез інтернет. окрім того, інтернет покращує вміння талановитих учнів 
створювати якісну продукцію й усуває чимало бар’єрів, що пов’язані з 
пошуком аудиторії для неї. інтернет розширює глибину доступного кон-
тенту для обдарованих і талановитих студентів. Нарешті, треба зауважи-
ти, що все навчальне середовище змінюється за допомогою інтернету. 
попри те, що його функція як світової бібліотеки є найважливішою, ін-
тернет також пропонує безліч інших можливостей для навчання та під-
вищення продуктивності цього процесу, включаючи різні типи навчаль-
них заходів для обдарованих і талановитих учнів, з-поміж яких: інфор-
маційні ресурси, електронні книги, інтерактивні проекти, онлайн-класи, 
публікаційні платформи та наставницькі ресурси [57].

онлайн-активність спроможна надати доступ до ефективних спо-
собів підключення фахівців з освіти обдарованих у різних школах і ра-
йонах, забезпечити їх реалізацію, а також поширення професійного на-
вчального досвіду для колег у сфері загальної освіти [54]. таким чином, 
інтернет може стати в нагоді як педагогам для їхнього професійного роз-
витку, так і учням в процесі набуття нових компетенцій і соціалізації.

користування інтернетом в навчальних цілях вимагає наявності пев-
них навичок, а саме: 1) бути критичним споживачем – навички критич-
ного мислення для оцінки достовірності контенту надзвичайно важливі 
під час користування інтернетом, оскільки не вся наявна там інформація 
є правдивою; 2) ефективно здійснювати серфінг в інтернеті – користу-
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вання пошуковими системами передбачає вміння правильно будувати 
пошуковий запит, використовуючи ключові слова та логічні модифікато-
ри, оцінювати перспективність певного посилання тощо; 3) оцінювати 
необхідність інформації – в умовах надзвичайної інформаційної пере-
насиченості інтернет-мережі необхідним вмінням є оцінка інформації 
щодо її потрібності та вміння відсікати зайве; 4) етично використовува-
ти інформацію – насамперед потрібно звертати увагу на коректність по-
силань на конкретне джерело та недопустимість плагіату як такого [57]. 

Згідно з моделлю дж. селмон, можна виокремити п’ять етапів нав-
чання та учіння в інтернеті. кожен етап вимагає від учасників освоєння 
певних технічних навичок і передбачає наявність різних навичок щодо 
модерування в онлайн-середовищі. На вступному (першому) етапі відбу-
вається залучення та заохочення учасників до онлайн-навчання, налашту-
вання системи та індивідуального доступу до неї. другий етап – онлайн-
соціалізація – передбачає ознайомлення та налагодження зв’язків між 
культурним, соціальним і навчальним середовищами. підґрунтям цього 
етапу постає спілкування та засвоєння навичок, які його забезпечують, 
на кшталт відправлення і отримання повідомлень. На третьому етапі учні 
беруть участь у взаємному обміні інформацією. до цього етапу включно  
наявна форма співпраці, коли кожна людина підтримує цілі інших учасни-
ків. На етапі конструювання знань розвиваються групові дискусії, пов’язані 
з навчальним курсом, завдяки чому взаємодія стає більш спільною, загаль-
ною. На етапі розвитку учасники шукають більшу користь від системи в 
досягненні особистих цілей і відображенні навчального процесу.

На кожному з наведених етапів обсяг інтерактивності є різним. На пер- 
шому етапі учасники взаємодіють лише з одним або двома іншими учас-
никами. після другого етапу кількість інших, з якими вони взаємодіють, 
і частота взаємодії поступово збільшується, хоча п’ятий етап часто при-
зводить до повернення до більш індивідуальних інтересів [55].

мережа інтернет розвивається надзвичайно швидко, щороку залу- 
чаючи нові технологічні можливості. З огляду на це, деякі з розроблених 
порад і пропозицій подекуди можуть втрачати актуальність, проте прин-
ципові позиції зберігаються. 

На сьогодні корисними освітніми інструментами є: 1) створення 
власних веб-сайтів, які надають можливість досить легко та швидко на-
дати доступ до нової та цікавої інформації, навчальних курсів тощо;  
2) технології взаємодії з аудиторією обличчям до обличчя в режимі реаль-
ного часу – заохочення спілкування за декількома каналами, організація 
отримання більш повного зворотного зв’язку за допомогою спеціальних 
чатів або інтерактивних опитувань; 3) асинхронні онлайн-дискусії –  
використання інтернет-платформ для створення тематичних груп,  
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у яких відбувається обмін інформацією та розгалужені дискусії, що не 
потребують одночасного перебування учасників в одному просторі, 
навіть віртуальному; 4) відеоконференції – використання Skype чи ін-
ших подібних програм і сайтів може сприяти подоланню неможливість 
присутності спеціаліста безпосередньо в аудиторії, а також забезпечи-
ти віртуальне зібрання аудиторії будь-якої величини; 5) створення та 
просування онлайн-спільнот – інтернет зробив можливим і доступним 
виникнення різноманітних онлайн-спільнот, зокрема професійних нав-
чальних спільнот, які є найбільш технологічно інтегрованою формою 
професійного розвитку [54].

вище ми зазначали, що різноманітні онлайн-курси є більш ефектив-
ними в разі високої інтерактивності. які ж особливості потрібно врахо-
вувати для її підвищення? так, в. д’юринґтон разом з колегами зазначає, 
що навчальне середовище має бути підтримуючим, відкритим і шаноб-
ливим. одна з перших речей, яку може зробити вчитель для створення 
такого середовища, полягає в наданні детальної програми, яка чітко ви-
значає очікування щодо курсу загалом і конкретних інструкцій для кож-
ного завдання. така інформація може допомогти учням краще керувати 
власним часом та інтегрувати учнівську відповідальність у їх напружене 
життя. З огляду на це, потрібно створити розділ із найбільш популярни-
ми запитаннями та відповідями на них. важливо своєчасно відповідати 
на запитання студентів і зазначити час, протягом якого відповідь буде на-
дана обов’язково. це можна зробити як заздалегідь – в інструкціях, так і 
шляхом автоматичного реагування (наприклад, у разі листування це може 
бути автоматичне повідомлення зі словами: «ми отримали ваше повідом- 
лення, чекайте на відповідь протягом…»). під час листування варто за-
безпечувати персоналізоване спілкування, звертаючись до учнів на ім’я, 
а також використовувати смайли, скорочення та інші елементи нефор-
мального спілкування з метою підтримання доброзичливого тону бесіди.

хоча зараз в інтернеті з’явилося чимало інструментів для миттєвого 
обміну повідомленнями та проведення відеоконференцій, значна части-
на взаємодії в навчальному середовищі може відбуватися в асинхронно-
му режимі. постановка питань учням щодо їхніх дописів, використання 
дискусійного матеріалу, організація учнівських модерованих дискусій –  
усе це способи, які можна використовувати для підвищення інтерак-
тивності в цьому режимі, що надають учням можливість вивчати про-
цес модерації ефективної онлайн-дискусії, вести дискусію та створити 
середовище, де заохочується обмін інформацією [50]. дослідники та-
кож пропонують використовувати проблемно-орієнтоване навчання як 
ефективну стратегію стимуляції учнівської інтерактивності в онлайн- 
середовищі [50; 59]. у контексті використання цієї стратегії учням про-
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понують розв’язувати реальні проблеми в невеликих групах. організація 
такої діяльності в режимі-онлайн дещо складніша ніж під час реальної 
взаємодії, оскільки необхідно подбати про окремий простір спілкування 
для кожної з груп (це може бути асинхронне спілкування, груповий чат, 
відео- і аудіозв’язок), а також враховувати, що опосередкована взаємодія 
може забирати більше часу на пошук рішення ніж пряма. 

інтернет є інструментом, що здатен забезпечувати інтерактивність як 
під час дистанційного навчання, так і безпосередньо в класі. розглянемо 
декілька корисних веб-сайтів, які можуть бути корисними для сучасного 
вчителя [49; 54].

Освітня технологічна платформа (www.edmodo.com)
це соціальна мережа для вчителів, учнів та батьків, спеціальне 

освітнє середовище, яке дає змогу вчителю отримати додаткові засоби 
інтерактивності. мережа надає можливість створювати різноманітні 
тематичні групи, в яких відбувається спілкування, керувати навчанням 
учнів, залучати батьків до освітнього процесу, полегшувати спілкування 
з колегами. Зазначена технологічна платформа забезпечує можливість  
ділитися вмістом, створювати опитування, вікторини, тести, а також має 
низку інструментів з оцінки навчальних досягнень учнів.

Огляд корисних ресурсів для вчителів (www.freetech4teachers.com)
онлайн-журнал, автор якого (р. бірн) відстежує та пропонує огляд 

різноманітних освітніх технологій, корисних сайтів, навчальних курсів 
тощо, що можуть стати в нагоді сучасному вчителю.

Ресурс для більш повного залучення учнів у навчання та відслідкову-
вання їхніх включеності та розуміння (www.gosoapbox.com)

GoSoapBox дає змогу відповідати на запитання за допомогою ноут-
буків, планшетів і смартфонів. опитування та обговорення в GoSoapBox 
є головною перевагою сервісу. інструмент опитування дає змогу охарак-
теризувати клас шляхом вибору відповідей на запитання. інструмент об-
говорення надає учням можливість відповісти на відкриті запитання. Зо-
крема містить інструмент «вимірювач розуміння», який дає змогу учням 
просто сказати: «так, я зрозумів; ні, не розумію», – причому відповіді 
можуть бути анонімними. також GoSoapBox можна використовувати для 
отримання питань від учнів. 

Чат для ведення освітніх дискусій онлайн (www.backchannelchat.com)
у Backchannel можна створити окремий чат, у якому можна опуб- 

лікувати коментарі та запитання для учнів у реальному часі під 
час уроку. учні можуть відповідати та ставити запитання вчите-
лю чи однокласникам у межах цього чату. безкоштовна версія чату 
Backchannel має певні обмеження, а саме – максимум 30 учасників  
за один сеанс.
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Збирання та демонстрація відповідей на відкриті питання 
(answergarden.ch)

AnswerGarden – це простий сервіс зворотного зв’язку, який легко 
вбудовується в блог або веб-сайт класу. Завдяки AnswerGarden учні мо-
жуть просто набирати відповіді на запитання вчителя і бачити, як їхні 
відповіді з’являються у хмарі відповідей. створення AnswerGarden – це 
простий процес, який не потребує створення облікового запису. Щоб 
розпочати роботу, потрібно перейти на домашню сторінку AnswerGarden 
і натиснути активне поле «створити AnswerGarden». після цього на 
екрані можна ввести текст, що потребує відповідей учнів. Щоб поділи-
тися своїм AnswerGarden з учнями, можна надати їм посилання або вста-
вити AnswerGarden у блог. За бажанням, перед тим, як ділитися своїм  
AnswerGarden, можна включити модерацію відповідей і встановити па-
роль адміністратора.

Організація інтерактивних опитувань (www.polleverywhere.com, 
www.mentimeter.com)

Зазначені сайти дають змогу поставити запитання, отримати відпові-
ді кожного учня (за допомогою смартфона, планшета чи ноутбука) і про-
демонструвати результати в узагальненому вигляді, або в вигляді хмари 
відповідей під час викладу матеріалу чи презентації.

отже, інтерактивні засоби в діяльності сучасного вчителя на сьо-
годні є надзвичайно затребуваними. інтерактивність – це дієвий спосіб 
підвищення ефективності навчання та соціалізації обдарованих учнів.  
у цьому контексті важливими завданнями вчителя є: обрання відповід-
ної поставленим цілям моделі інтерактивності й успішне оволодіння  
інтернет-технологіями та ікт з метою застосування їх у своїй діяльності.

3.2. розвиток соціально-комунікативної компетентності вчителя 
для забезпечення соціалізації обдарованих учнів

сучасні процеси глобалізації світу, технологізації й інформатизації 
суспільного життя, а також інноваційні вектори в розвитку економіки, 
політики та соціокультурної сфери висувають нові вимоги до освітньої 
системи. в умовах оновлення структури освіти та її стандартів, корін-
них змін її цілей, завдань і змісту суттєво посилюються й запити до осо-
бистісних і професійних якостей її фахівців. сучасній україні потріб-
ні вчителі світоглядно зрілі, чуйні й гнучкі у відносинах, толерантні у 
взаємодії, позитивні в ставленні до себе та інших, креативні в підходах 
до комунікацій та організації пошуково-пізнавальної діяльності учнів. 
педагоги-фасилітатори, відповідно до вимог сьогодення, мають бути 
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здатними сприймати, відчувати та розуміти співрозмовника, працювати 
в команді, розв’язувати проблеми за допомогою спілкування з представ-
никами різних вікових і соціальних груп і співпраці, адаптовуватися в 
мінливому соціальному середовищі VUCA-світу (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) та створювати умови для розвитку цих якостей 
у дітей, а також сприяти їхній соціалізації. особливо нагальну потребу 
в таких учителях мають обдаровані діти, які вирізняються підвищеною 
чутливістю та складністю в поведінці.

попри демократизацію суспільних відносин, згідно з якою учитель 
має перейти від авторитарної ролі носія знань до багатофункціональної 
ролі фасилітатора навчального процесу, створюючи партнерські відноси-
ни з учнями та їхніми батьками, проблема якісного розвитку соціально- 
комунікативної компетентності (скк) вчителів досі залишається не 
розв’язаною. удосконаленню підлягають як стратегії створення соціаль-
ної взаємодії, так і комунікативні тактики спілкування вчителя.

результати вивчення теорій вітчизняних і зарубіжних науковців,  
серед яких і. Зимняя [12], о. овчарук [25], дж. равен [35], л. спенсер і 
с. спенсер [40],  дали змогу резюмувати, що головними структурними 
компонентами будь-якої компетентності є такі складники: засвоєні зна-
ння (систематизована теоретична інформація про конкретний вид діяль-
ності й алгоритм його виконання); засвоєні вміння та навички (набуті 
в процесі досвіду виконання діяльності вміння, які дають змогу здій-
снювати, виконувати необхідний алгоритм дій); особистісні здібності 
та якості (комплекс властивостей, здібностей, якостей особистості, які 
надають можливість ефективно використовувати наявні знання, вміння 
та навички); мотиваційні та цільові спонукання (спонукальні мотиви 
для здійснення діяльності, які базуються на потребах і цілях); ціннісні 
орієнтації (цінності й ціннісні орієнтації, які є основою ставлення до  
діяльності). варто зауважити, що засвоєні знання, уміння та навички 
стосуються діяльнісного боку компетентності, а особистісно-ділові якос-
ті, мотиваційні й цільові установки, ціннісні орієнтації – особистісного 
забезпечення компетентності.

узагальнення наукових джерел дало змогу сформувати загальну 
структурно-змістову модель компетентності, яку подано в таблиці 3.2.1.

Компетентність визначають як психічну властивість особистості, яка 
виявляється в її готовності та здатності досягати мети певної діяльності та 
має багатокомпонентну структуру: одна частина її компонентів стосуєть-
ся засвоєних суб’єктом у процесі діяльності знань, умінь і навичок,  
а інша – особистісного забезпечення, що об’єднує його ціннісні орієнтації,  
мотиваційно-цільові спонукання та властивості, на підставі яких реалізують- 
ся знання, уміння й навички, даючи змогу досягти бажаного результату.
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аналіз визначень досліджуваної інтегральної компетентності та її 
основних субкомпетентностей (соціальної та комунікативної) надав мож-
ливість дійти такого узагальнення. соціальну компетентність дослідни-
ки визначають як: здатність налагоджувати відносини з членами суспіль-
ства [14; 33]; здатність досягати особистісних цілей у процесі взаємодії 
з оточуючими [38]; упевнену поведінку в соціумі [37]; майстерність про-
дуктивно виконувати соціальні ролі [10]; здатність успішно адаптуватися 
до життя в суспільстві [19]; уміння жити в гармонії з собою та керувати 
внутрішніми й зовнішніми конфліктами [29]. соціальну компетентність 
пов’язують з поняттям «соціальна зрілість» [5], з громадянською, по-
бутовою, психологічною, комунікативною компетентністю [27], часто 
включаючи останню в її склад. комунікативну компетентність різні до-
слідники визначають як синтез лінгвістичних, психолого-педагогічних, 
предметних, соціокультурних знань і вмінь використання мовленнє-
вих засобів, особистісних якостей, адекватних певному типу ситуацій 
і ситуаційних завдань, які зумовлюють успіх у професійному розвитку,  
а саме: здатність особистості здійснювати цілеспрямовану продуктивну 
взаємодію [6]; набуття якостей, необхідних для розуміння чужих і по-
родження власних програм мовленнєвої поведінки [2]; уміння людини 
орієнтуватися в певній обстановці спілкування [21]; готовність особис-
тості виконувати професійно спрямовану комунікативну діяльність [41]. 
скк і засоби її розвитку вивчає чимало науковців. це поняття розуміють 
як: вид професійної компетентності педагога, який забезпечує реаліза-

 Таблиця. 3.2.1
структурні компоненти компетентності

Назва компонента 
компетентності Зміст та ключовий сенс

Діяльнісні компоненти
Засвоєні знання з  
певної сфери діяльності 

Засвоєна систематизована теоретична інформація про 
конкретний вид діяльності й алгоритм її виконання

Засвоєні в процесі 
досвіду діяльності 
вміння та навички

Засвоєні в процесі практичного досвіду вміння й 
навички, які дають змогу виконувати необхідний 
алгоритм дій

Особистісні компоненти
Особистісні якості 
та здібності

комплекс властивостей (здібностей і якостей) особис-
тості, які є необхідними та дають змогу ефективно  
використовувати наявні знання, уміння та навички

Мотиваційні 
й цільові спонукання

спонукальні мотиви для здійснення діяльності, які 
базуються на потребах і цілях

Ціннісні орієнтації цінності та переконання, які є основою ставлення до 
діяльності
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цію соціально-комунікативної діяльності під час розв’язання педагогіч-
них завдань завдяки управлінню процесами соціальної комунікації [46]; 
здатність ефективно й успішно взаємодіяти з оточуючими, оволодіваючи 
соціальною реальністю за допомогою комунікативних механізмів у ди-
намічно-трансформаційних умовах сьогодення [34].

Ґрунтуючись на аналізі попередніх наукових досліджень, визначе-
но, що соціально-комунікативна компетентність вчителя – це психіч-
на властивість особистості, яка забезпечує здатність педагога досягати 
партнерських відносин з кожним суб’єктом освітнього процесу, урахо-
вуючи потреби, цінності й цілі всіх учасників професійної взаємодії в 
межах суспільно коректної поведінки, що реально здійснюється завдяки 
ефективній комунікації. 

результати теоретичного аналізу досліджень соціальної компетентності 
дали змогу виокремити складники соціальної субкомпетентності особис-
тості, які було визначено через такі субкомпетентності другого рівня: від-
носини з самим собою, міжособистісні відносини, відносини з суспільством.

Відносини з самим собою – це здатність учителя розуміти себе, усві-
домлювати власні почуття та вчинки, керувати власними діями й емо-
ціями тощо. Міжособистісні відносини (міжособистісна взаємодія або 
інтеракція від англ. interaction – взаємодія) – це спроможність учителя 
ефективно взаємодіяти з іншими людьми як особистостями. Відноси-
ни з суспільством – це властивість учителя розуміти та виконувати ви-
моги суспільства (оточення), в якому він існує; його соціалізованість.  
у цьому контексті вимогами суспільства є очікування соціальних інсти-
тутів і груп, дотримання соціальних норм і правил, розуміння соціальних  
ситуацій, а також соціальних ролей. 

отже, з огляду на вищесказане, ми розрізняємо «я» (або мою особис-
тість), інше «я» (або особистість, з якою я взаємодію) та суспільство –  
сукупність інших «я» (або групу/групи особистостей). відносини на цих 
трьох рівнях будуть мати певні особливості, а здатності їх створювати 
будуть розвиватися по-різному.

На нашу думку, комунікативна субкомпетентність – це комплекс 
двох субкомпетентностей другого рівня: «комунікації рівня слухання» 
(сприймання інших людей, рецепція) та «комунікації рівня говоріння» 
(передавання, продукування). 

субкомпетентність «комунікація рівня слухання» було визначено 
як здатність ефективно сприймати повідомлення, а субкомпетентність 
«комунікація рівня говоріння» – як здатність ефективно передавати  
повідомлення.

створену структурно-змістову модель скк особистості вчителя 
представлено в таблиці 3.2.2.
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 Таблиця 3.2.2
структурно-змістова модель скк особистості вчителя

скк
Субкомпетентності 

першого рівня
Субкомпетентності 

другого рівня

Соціальна
відносини з самим собою
міжособистісні відносини
відносини з суспільством

Комунікативна комунікація рівня слухання (аудіювання)
комунікація рівня говоріння

розвиток скк особистості вчителя можна визначити як поступаль-
ний процес генезису здатностей встановлювати гармонійні відноси-
ни з собою чи суспільством, налагоджувати міжособистісні взаємини,  
а також удосконалювати механізми мовленнєвих комунікативних здат-
ностей. перетворення відбувається завдяки виникненню нових і рос-
ту вихідних діяльнісних та особистісних компонентів компетентності 
в їх взаємовпливі, перебудові зв’язків між ними та формуванню більш 
ефективних структур, які забезпечують удосконалення соціально- 
комунікативної поведінки вчителя. процес свідомого розвитку скк  
розпочинається з усвідомлення власної некомпетентності. потім відбу-
вається усвідомлене набуття ознак нової здатності шляхом спроб, експе-
риментування та закріплення нової поведінки що забезпечує досягнен-
ня якісно нового рівня виконання соціально-комунікативної діяльності 
шляхом автоматичного володіння набутими властивостями.

На засадах теоретичного аналізу виокремлено критерії та показники 
розвитку СКК вчителя, які представлено в таблиці 3.2.3.

 Таблиця 3.2.3
критерії та показники розвитку скк 

особистості вчителя

субкомпе-
тентність критерій показник одиниця аналізу

Інте-
граль-

ний 
показник

1 2 3 4 5

Со
ці

ал
ьн

а

Відносини 
з самим 
собою

самоусвідом-
лення 

Здатність усвідомлювати себе, 
власні почуття та поведінку

рі
ве

нь
 р

оз
ви

тк
у 

ск
к

самооцінка
Здатність адекватно оцінювати влас- 
ну поведінку, здібності, досягнення 
та позитивно сприймати інших

само- 
регуляція 

Здатність контролювати та регулю-
вати свій емоційний стан і поведінку
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1 2 3 4 5
Со

ці
ал

ьн
а

Міжосо-
бистісні 
відносини

встановлення 
контактів 

Здатність встановлювати та під-
тримувати відносини з оточую-
чими 

рі
ве

нь
  р

оз
ви

тк
у 

 с
кк

управління 
конфліктом

Здатність управляти конфліктом, 
розуміти конфлікт як можливість 
для розвитку

співпраця Здатність домовлятися та співпра-
цювати, шукати спільні інтереси

Відносини 
з сус-
пільством

дотримання 
соціальних 
вимог

Здатність дотримуватися соці-
альних правил, норм і поважати 
інших

виконання 
соціальних 
ролей

Здатність розуміти та виконувати 
соціальні ролі (учителя, учня, 
студента, громадянина, колеги, 
підлеглого тощо) 

соціальна 
активність

готовність до активної ролі в 
соціальному житті (насамперед, 
у шкільній і позашкільній 
діяльності)

Ко
му

ні
ка

т
ив

на

Комуніка-
ція рівня 
слухання 
(аудіюван-
ня)

сприймання 
інформації

Здатність ефективно сприймати 
інформацію

сприймання 
емоцій, по-
чуттів та 
ставлення

Здатність відчувати і розуміти емо-
ційний стан, почуття та ставлення 
співрозмовника

розуміння по-
треб, ціннос-
тей і поглядів 

Здатність розуміти й поважати 
потреби, цінності та погляди спів-
розмовника

Комуніка-
ція рівня 
говоріння

передавання 
інформації

Здатність чітко, переконливо, ясно 
й грамотно передавати власні 
думки

передавання 
емоцій, по-
чуттів і став-
лення

Здатність до виразності невербаль-
них і паралінгвістичних засобів 
комунікації

психологіч-
ний вплив

Здатність впливати на поведінку, 
наміри, уявлення та оцінки

Упродовж 2016–2017 років нами було розроблено й апробовано  
методику «Самофіксація соціально-комунікативної компетентності 
особистості». усі представлені критерії й показники було покладено в 
основу авторської методики, яка пройшла перевірку на надійність і ва-
лідність та була стандартизована на вибірці n = 156 [15; 16].

 Продовження табл 3.2.3
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результати перевірки достовірності та надійності методики повною 
мірою дають змогу використовувати її для вимірювання рівня розвитку 
скк учителів закладів загальної середньої освіти (ЗЗсо) та її складни-
ків за дотримання певних умов, визначених нижче.

методику було розроблено як самофіксацію рівня скк особистості та 
її субкомпетентностей за допомогою індикаторів поведінки (додаток А). 
вона призначена для оцінювання скк дорослих, у яких вже сформована 
здатність адекватно здійснювати самооцінку. методику можна використову-
вати під час діагностики підлітків і молоді за умови її адаптації і проведення 
як експертної форми оцінювання [17]. Нею можна вимірювати як загальний 
рівень скк, так і субкомпетентності чотирьох рівнів. основні шкали: суб-
компетентності першого рівня – соціальна та комунікативна; субкомпетент-
ності другого рівня – відносини з самим собою, міжособистісні відносини, 
відносини з суспільством, комунікація рівнів слухання та говоріння. 

методика може бути стійкою до фальсифікацій, якщо її використання 
відбувається за таких умов: 1) учасники діагностики не зацікавлені у фаль-
сифікації результатів; 2) респонденти можуть не хвилюватися за наслідки 
результатів оцінювання; 3) респонденти зацікавлені в достовірних резуль-
татах оцінювання; 4) результати оцінювання перевіряють за допомогою 
методик брехні, а респондентів попередньо інформують про це.

Процедура проведення
респондентам видають бланк методики з інструкцією, після чого від-

бувається оголошення інструкції, а також надаються необхідні пояснен-
ня та відповіді на запитання. респондентам дають час для заповнення 
бланку (у середньому 10–15 хв). підрахунок результатів здійснює відпо-
відальний за діагностування.

Підрахунок результатів
результати методики підраховують за принципом середнього балу: 

спочатку підраховують середні бали за кожним із 15-ти показників, потім 
підраховують середній бал за кожною субкомпетентністю другого рівня, 
після чого – середній бал субкомпетентностей першого рівня і насамкі-
нець підраховують рівень скк.

визначаємо такі значення рівнів скк: низький рівень – менше 3,5, 
середній рівень – від 3,5 до 4, високий рівень – більше 4.

визначаємо такі значення рівнів ск: низький рівень – менше 3,5,  
середній рівень – від 3,5 до 4,05, високий рівень – більше 4,05.

визначаємо такі значення рівнів кк: низький рівень – менше 3,45, 
середній рівень – від 3,45 до 4,05, високий рівень – більше 4,05.

Інтерпретація результатів діагностики
для осіб із високим рівнем розвитку СКК характерним є: розуміння 

та прогнозування поведінки співрозмовника; позитивне та доброзичливе 
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ставлення до оточуючих; усвідомлення своєї поведінки та наявність по-
чуття моральної відповідальності за власні вчинки перед самим собою, 
людьми й суспільством; успішне подолання емоційного напруження та 
фрустрації за рахунок високої саморегуляції, належного контролю влас-
ної поведінки й емоційних проявів; комунікабельність, легке встанов-
лення взаємин і здатність організовувати гармонійну взаємодію; рольова 
гнучкість і глибина, що дає змогу добре виконувати різні соціальні ролі; 
такі риси характеру, як соціальність, що сприяє їх об’єднанню з іншими, 
домінантність, експресивність, сміливість, що уможливлюють здійснен-
ня психологічного впливу на співрозмовника, а також сприяють досяг-
ненню поставленої мети під час соціально-комунікативної діяльності. 

Особам з середнім рівнем розвитку СКК притаманні: здатність розу-
міти й прогнозувати поведінку оточення в нескладних ситуаціях; пере-
важання позитивних настановлень над негативними; помірковане став-
лення до моральної відповідальності за свої вчинки перед самим собою, 
людьми й суспільством; здатність долати емоційну напругу та фрустра-
цію за рахунок достатнього рівня саморегуляції та самоконтролю; серед-
ній рівень комунікативних і організаційних схильностей, рольової гнуч-
кості та глибини, що сприяють досить успішним відносинам із колегами 
та соціальним оточенням загалом. 

Особи з низьким рівнем розвитку СКК мають такі особливості: не-
спроможність розуміти та прогнозувати поведінку інших комунікантів; 
переважання негативних настановлень та емоцій, що свідчить про мож-
ливість недоброзичливого ставлення до оточення або до самого себе; 
слабкість «Над-я» або недобросовісність, схильність до вільного трак-
тування соціальних норм; непередбачуваність, імпульсивність, можли-
ва підвищена чутливість, наявність внутрішніх конфліктів, намагання 
придушити власні емоції, що може призводити до непослідовності по-
ведінки; замкненість, нетовариськість, уникнення організаційних функ-
цій, що ускладнює відносини з іншими та налагодження конструктивної 
взаємодії; одноманітність рольового репертуару й обмеженість певними 
ролями, що не сприяє успішності й різноманітності соціальних відно-
син; якості характеру, що пов’язані із залежністю від інших (покірність, 
боязкість, конформність), які не сприяють досягненню поставленої мети 
в процесі здійснення професійної та соціальної комунікації.

Далі подано результати експериментального дослідження розвитку 
СКК учителів ЗЗСО.

процедуру експериментального дослідження розвитку скк учите-
лів було проведено в період з 2014 до 2017 року. Загальна вибірка учас-
ників експериментального дослідження становила 178 педагогів різних 
ступенів і профілів навчання, серед яких: 122 учителя різних профілів 
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ЗЗсо (школи, гімназії та ліцеї), 34 студенти бакалаврату (майбутні вчи-
телі початкової школи) та 22 викладачі закладів вищої освіти (Зво).

експеримент відбувався на базі ЗЗсо м. києва, зокрема середньої 
школи № 12, ліцею № 23, гімназії № 172 (загальна кількість респонден- 
тів – 70); інституту післядипломної педагогічної освіти ім. б. грінчен-
ка (загальна кількість респондентів – 52); Національного педагогічно-
го університету імені м. п. драгоманова (загальна кількість респон- 
дентів – 34); Зво і та іі ступенів – київського коледжу комп’ютерних 
технологій та економіки Нау (загальна кількість респондентів – 22).

першим етапом експерименту було визначення рівня розвитку скк 
вчителя за методикою сскко. базуючись на даних за результатами її 
проведення на вибірці n = 52 в умовах експерименту було визначено 
кількість учителів, яких можна зарахувати до групи з високим, серед-
нім і низьким рівнем розвитку скк, а саме: 16 учасників експерименту 
(30,77 %) – учителі з високим рівнем розвитку скк, 17 осіб (32,69 %) –  
учителі з середнім рівнем розвитку скк і 19 осіб (36,54 %) – учителі з 
низьким рівнем розвитку скк (табл. 3.2.4).

 Таблиця 3.2.4
розподіл респондентів за рівнем розвитку скк

за методикою сскко (n = 52)
рівень скк % кількість

високий рівень 30,77 16
середній рівень 32,69 17
Низький рівень 36,54 19
Усього респондентів 100 52

На наступному етапі експерименту для комплексного дослідження 
скк, окрім авторської методики сскко було застосовано додатковий 
комплекс методик, які вимірюють якості, що пов’язані з скк та належать 
до її складу (як компоненти компетентності), але виражені в інших оди-
ницях аналізу (здібності, схильності, особистісні якості тощо), а саме: 
«методика самооцінки соціального інтелекту Tromso» [44; 58], «опиту-
вальник рольової компетентності» п. горностая [4], методика «Наста-
новлення», тест-опитувальник «дослідження вольової саморегуляції» 
а. Звєрькова та Є. ейдмана [45], «методика діагностики рівня соціальної 
фрустрованості» л. вассермана, «методика діагностики самооцінки мо-
тивації до схвалення» д. марлоу і д. крауна, «методика діагностики сту-
пеня задоволеності основних потреб» в. скворцова, методика «ціннісні 
орієнтації» м. рокича, «методика виявлення «комунікативних і організа-
торських схильностей» (кос-2), «опитувальник емпатійних тенденцій» 
а. мехрабіана і Н. епштейна, «методика діагностики «перешкод» у вста-
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новленні емоційних контактів» в. бойка, «методика багатофакторного 
дослідження особистості» р. кеттелла (тест кеттелла 16 PF), форма с [36].

За допомогою всього психодіагностичного комплексу в результаті 
емпіричного вивчення сформованості скк у вчителів було встановлено 
такі узагальнені параметри щодо стану скк, які характерні для більшос-
ті представників вибірки: 1) високо розвинені здатності розуміти себе, 
управляти собою й усвідомлювати власну поведінку, на відміну від низько 
розвинених здатностей ефективно керувати конфліктами, передавати по-
відомлення, бути соціально активним і чинити позитивний психологічний 
вплив; 2) проблемні прояви емоційної сфери, які полягають у наявності 
«перешкод» під час встановлення емоційних контактів; 3) середній і низь-
кий рівні емпатії; 4) високо розвинені вольові якості; 5) низько сформовані 
організаційні схильності; 6) позитивні настанови; 7) частково незадово-
лені матеріальні потреби та потреби в безпеці та незадоволені потреби у 
визнанні та самовираженні, а також реалізації себе та власних здібностей; 
8) головні цінності-цілі (здоров’я, щаслива родина, активне діяльне жит-
тя); 9) головні цінності-засоби (чесність, освіченість і вихованість).

останнім етапом експерименту було дослідження психологічних 
особливостей актуального розвитку Cкк учителів залежно від профілю 
їх ЗЗсо, віку, профілю навчальної дисципліни й освітнього ступеня в 
порівнянні зі студентами й викладачами Зво. 

відмінності вчителів залежно від належності до певного профілю ЗЗсо, 
віку та профілю навчальної дисципліни, а також ступеня навчання вивчалися 
за допомогою статистичного непараметричного Н-критерія к. уолліса. Ну-
льова гіпотеза H 0 = {між вибірками існують лише випадкові відмінності за 
рівнем досліджуваної ознаки}. було використано авторську методику сскко.

Порівняння за профілем ЗЗСО
для з’ясування відмінностей розвиненості скк учителів залежно від 

належності до ЗЗсо з певним профілем було проаналізовано показни-
ки трьох різних груп (n = 52). група 1 представляла вчителів гімназії  
(n = 12), група 2 – колектив учителів звичайної середньої школи (n = 19), 
група 3 презентувала вчителів ліцею (n = 21).

Згідно з даними таблиці 3.2.5, нульова гіпотеза підтвердилася: серед-
ні ранги груп майже однакові (p = 0,929).

 Таблиця 3.2.5
порівняльний аналіз розвитку скк учителів залежно від профілю 

ззсо за н-критерієм к. Уолліса за методикою сскко (n = 52)

показник P
середній ранг

Група 1
(n = 12)

Група 2
(n = 19)

Група 3
(n = 21)

рівень скк ,929 27,38 29,33 29,52
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отже, між групами не існує значущих відмінностей у розвитку по-
казника «рівень скк». їх також не було виявлено між субкомпетентнос-
тями скк за жодним із показників. це свідчить про те, що розвиток скк 
вчителя не залежить від його належності до ЗЗсо певного профілю:  
і в гімназії, і ліцеї, і в звичайній школі можуть працювати вчителі з високим 
і низьким рівнем розвитку скк, причому приблизно в рівній кількості.

Порівняння за віком
для порівняння за віком було розділено вибірку вчителів (n = 52)  

на три групи: перша – середній вік 28 (n = 17), друга – середній  
вік 46 (n = 21) і третя – середній вік 54 (n = 10). стаж роботи під час  
дослідження не враховувався.

результати порівняльного аналізу засвідчують, що значущі відмін-
ності спостерігаються лише за другорядними субкомпетентностями 
скк четвертого рівня (табл. 3.2.6), які суттєво не впливають на загаль-
ний результат за сумою всіх показників.

 Таблиця 3.2.6
відмінності розвитку скк вчителів залежно від віку 

за н-критерієм к. Уолліса за методикою сскко (n = 52)

показники P
середній ранг

Середній 
вік – 28
(n = 17)

Середній 
вік – 46
(n = 21)

Середній 
вік – 54
(n = 10)

скк.1.2.1.3. Здатність визнавати свою 
провину (неконструктивні дії, досвід) ,035 14,85 18,44 24,25

скк.1.1.3.2. Здатність адекватно 
оцінювати свою поведінку й досягнення ,026 13,88 21,44 23,70

скк.2.2.3.2. Здатність захищати власні 
потреби ,047 20,24 11,56 21,80

так, здатності визнавати свою провину й адекватно оцінювати влас-
ну поведінку та досягнення краще розвинені в учителів старшого віку 
(середні ранги вище), а здатність захищати власні потреби нижчою за 
всіх виявилася в учителів середнього віку (середній ранг найнижчий) на 
рівні р ≤ 0,05. Значущих відмінностей за головними показниками скк 
не існує, що свідчить про відсутність залежності рівня скк і його основ-
них субкомпетентностей від віку вчителя. отже, можна констатувати, 
що молодий учитель може досягати мети в соціально-комунікативній  
діяльності на такому ж якісному рівні, як і його літній колега. ця здат-
ність не залежить суто від віку педагога.

Порівняння за профілем навчальної дисципліни й освітнім ступенем
для з’ясування того, чи є відмінності між рівнем розвитку скк учи-

телів залежно від їх профілю та ступеня навчання, було проаналізовано 
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чотири групи, а саме: гуманітарні науки (українська, російська та іно-
земні мови, історія, музика, мистецтво, n = 17), природничі (біологія, хі-
мія, фізика, астрономія, n = 9), точні науки (математика, інформатика, 
n = 11) та початкова школа (n = 15). було висунуто припущення, що в 
представників гуманітарних наук показники будуть вищими через краще 
володіння ними мовою й розповідним жанром.

у результаті дослідження було виявлено значущі відмінності на рівні 
р ≤ 0,05 за інтегральним показником – рівнем розвитку скк, соціальною 
субкомпетентністю та їх складниками, що викладено в таблиці 3.2.7.

 
 Таблиця 3.2.7

відмінності розвитку скк вчителів залежно від профілю та ступеня 
навчання за н-критерієм к. Уолліса за методикою сскко (n = 52)

показники P

середній ранг
Гумані-
тарні 
науки

(n = 17)

Природ-
ничі науки

(n = 9)

Точні 
науки

(n = 11)

Початко-
ва школа
(n = 15)

скк.1.1.2. Здатність виконувати 
соціальні ролі (учителя, ген-
дерні ролі, громадянина, колеги 
тощо )

,027 23,95 41,11 32,36 25,25

скк.1.1.1.3. соціальна актив-
ність (насамперед у шкільній і 
позашкільній діяльності)

,022 22,75 37,61 36,32 25,25

скк.1.1. відносини з суспіль-
ством ,049 24,61 40,06 33,14 23,92

скк.1.3.1.2. Здатність усвідом-
лювати власні почуття ,003 34,07 39,44 21,79 20,29

скк.1.3.1. самооусвідомлення ,027 31,61 40,33 22,79 22,96
скк.1.3.3.2. Здатність справля-
тися зі своїми емоціями ,044 33,36 34,22 27,00 19,42

скк.1.3. відносини з самим собою ,029 30,95 41,50 23,21 22,79
скк.1.соціальна субкомпетент-
ність ,041 27,64 41,61 31,00 21,54

скк.2.1.1.1. Здатність сприйма-
ти інформацію ,031 27,64 30,00 36,64 21,83

скк.2.2.1.2. Наявність словни-
кового запасу, володіння грама-
тикою та стилістикою мови

,032 35,55 34,72 24,46 21,67

скк. соціально-комунікативна 
компетентність ,024 25,52 42,83 31,29 22,33
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Завдяки порівнянню середніх рангів груп можна впевнитися, що 
за загальним рівнем розвитку скк, соціальною субкомпетентністю та 
більшістю виявлених показників, найвищий результат демонструють 
учителі природничих наук, друге місце посідають учителі точних наук, 
третє – гуманітарних, а четверте – учителі початкової школи. Здебільшо-
го, найнижчі результати демонструє остання група респондентів, окрім 
здатності виконувати соціальні ролі, а також соціальної активності, які 
найслабше розвинуті в представників гуманітарних наук, і самоусвідом-
лення, здатність до якого перебуває на четвертому місці в представників 
точних наук. однак гуманітарії отримали перше місце за наявністю ши-
рокого словникового запасу, а вчителі точних наук є лідерами за здатністю  
сприймати інформацію.

порівняльний аналіз результатів дослідження дав змогу констату-
вати, що рівень розвитку скк учителя та його складників може зале-
жати від профілю навчальної дисципліни й освітнього ступеня. можна 
припустити, що вищий за інших рівень розвитку соціальної субкомпе-
тентності й загальної скк у вчителів природничих наук пов’язаний із 
професійними знаннями законів природи, до яких належить і знання 
про людину як вершину її розвитку. для представників соціального на-
туралізму [18] очевидно, що соціум є третьою природою, яка виникає в 
результаті розвитку двох інших – фізичної та біологічної, тобто форму-
вання уявлень про реальний світ, його фізичні й біологічні закони. це 
сприяє розумінню закономірностей функціонування соціальних систем, 
а отже, розвитку соціальної та скк.

інше пояснення отриманих результатів можна дати, ґрунтуючись 
на дослідженні соціального інтелекту й соціальної компетентності ро-
сійськими вченими л. ясюковою та о. белавіною [47]. Науковці ствер-
джують, що найбільш суттєвим компонентом соціального інтелекту 
(складника скк), який детермінує його становлення, є понятійне мис-
лення, що формується та розвивається саме під час вивчення природни-
чих і точних наук.

Що стосується низьких результатів учителів початкової школи в по-
рівнянні з представниками середньої, то це може бути зумовлено тим, 
що попри всю складність їх діяльності, більшість часу педагоги спілку-
ються з маленькими дітьми й навчають їх виконанню простих функцій, 
а також основам спілкування в колективі. вони багато разів повторюють 
пояснення, використовуючи прості мовні конструкції. На противагу їм 
учителі середньої та старшої школи в комунікації з учнями застосовують 
більш складні мовні конструкції, пояснення й аргументацію, тренують 
більш розвинені комунікативні стратегії та поведінкові патерни зі стар-
шими дітьми, що розвиває їх соціально-комунікативні властивості.
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Нами було з’ясовано, що рівень розвитку окремих соціально-комуні-
кативних здатностей, зокрема словниковий запас або аналіз інформації, 
залежить від спеціалізації набутих професійних знань і навичок. отже, 
можна узагальнити, що сформованість скк учителів і її складників за-
лежить від специфіки їхньої професійної діяльності.

Порівняння зі студентами
для виявлення відмінностей скк учителів ЗЗсо з майбутніми вчителя-

ми було здійснено порівняння результатів діагностики працюючих учителів 
віком від 26 до 65 років і студентів педагогічного Зво, вік яких 18–19 років. 

З метою статистичного порівняння результатів розвитку скк вчи-
телів (n = 52) і майбутніх учителів (n = 34) було використано непараме-
тричний U-критерій м. уїтні. отже, були отримані статистично значущі  
(на рівні р ≤ 0,05) відмінності між результатами вчителів і майбутніх 
вчителів за критерієм м. уїтні за такими показниками: соціальна актив-
ність, самоусвідомлення, відносини з собою, соціальна субкомпетент-
ність, сприймання інформації та психологічний вплив. ці дані відобра-
жено в таблиці 3.2.8.

 Таблиця 3.2.8
відмінності розвитку складників скк вчителів і студентів

за U-критерієм м. Уїтні за методикою сскко (n = 86)
показники р
СКК.1.1.1.3. Соціальна активність (насамперед, у шкільній та 
позашкільній діяльності)

,010

СКК.1.3.1. Самоусвідомлення ,035
скк.1.3. відносини з самим собою ,023
скк.1. соціальна субкомпетентність ,045
СКК.2.1.1. Сприймання інформації ,012
СКК.2.2.3. Психологічний вплив ,008

результати дослідження значущості відмінностей означають, що в учи-
телів у порівнянні зі студентами вище розвинені соціальна субкомпетент-
ність та її складник – відносини з собою. у рівні розвитку комунікативної 
субкомпетентності значущих відмінностей не виявлено, якщо не врахову-
вати відмінності двох її складників третього рівня. це дає змогу припусти-
ти, що розвиток комунікативної субкомпетентності може бути досить роз-
винутим вже в юнацькому віці, навіть без досвіду професійної діяльності. 
однак рівень розвитку соціальної субкомпетентності та її складників не 
досягає в юнацькому віці найвищих результатів. для її розвитку потрібно 
не лише сформуватися як особистість, що відбувається аж до моменту до-
сягнення людиною зрілості (приблизно 25–28 років), а й мати досвід само-
стійного функціонування в соціумі та в професійній діяльності.
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було з’ясовано, що розподіл на групи за рівнем розвитку скк у вчи-
телів у порівнянні зі студентами такий: студенти становлять більшу час-
тину категорії осіб з середнім рівнем розвитку 52,94 %, а учителів – лише 
32,67 %; студенти мають меншу кількість осіб з високим рівнем розвитку 
17,65 % на відміну від вчителів, які мають 30,77 %; студенти та вчителі 
мають майже рівну кількість осіб з низьким рівнем розвитку – 29,41 %  
та 36,54 % відповідно, що подано в таблиці 3.2.9.

 Таблиця 3.2.9
відмінності розподілу вчителів і студентів

за рівнем скк за методикою сскко (n = 86)

рівень скк кількість респондентів, у %
Учителі Студенти

високий 30,77 17,65
середній 32,69 52,94
Низький 36,54 29,41
Усього респондентів 100 100

це означає, що хоча рівень сформованості скк може досягати висо-
кого рівня навіть у студентів, однак, більшість із них має середні резуль-
тати, а високих результатів досягло менше п’ятої частини їх вибірки, на 
відміну від учителів, у яких високі результати виявлено в третини вибір-
ки. це може бути пояснено нерозвиненістю в майбутніх учителів деяких  
компонентів соціальної субкомпетентності й особистісних якостей,  
які в цей період ще проходять формування.

Порівняння з викладачами ЗВО
було встановлено відмінності між вчителями ЗЗсо і викладачами 

Зво. для цього було порівняно вибірку вчителів ЗЗсо (n = 52) з вибір-
кою викладачів Зво і та іі ступенів – київського коледжу комп’ютерних 
технологій та економіки Нау (n = 22) за допомогою методик сскко, 
«опитувальника емпатійних тенденцій» а. мехрабіана і Н. епштейна, 
«методики діагностики “перешкод” у встановленні емоційних контак-
тів» в. бойка і статистичного U-критерію м. уїтні. отримані результати, 
що представлені в таблиці 3.2.10, засвідчують значущість відмінностей 
показника комунікації на рівні слухання, майже всіх її складників і –  
комунікативної субкомпетентності (на користь вчителів ЗЗсо), а також 
одного складника соціальної субкомпетентності – здатності усвідомлю-
вати свою поведінку (на користь викладачів Зво).

ці дані виявили перевагу в розвитку комунікації на рівні слухання 
вчителів ЗЗсо, ймовірно зумовлену відмінністю їх педагогічної діяль- 
ності від такої у викладачів Зво. адже професійна мета шкільного вчите-
ля – навчати, розвивати й виховувати. виховання – це не менша частина 
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вчительської роботи, ніж навчання, що полягає в спілкуванні з учнями, 
їх батьками, організації та проведенні виховних заходів, постійному кон-
такті з дитячими громадськими організаціями та державними службами. 
розвивальна функція вчителя спрямовує його на вивчення психології ди-
тини та постійну взаємодію з кожним учнем. Навчальна функція уроків, 
які проводять учителі, також передбачає інтерактивну складову частину, 
у процесі якої відбувається діалогічне спілкування: зворотний зв’язок з 
учнями, обмін думками, ігрова активність. головна мета діяльності ви-
кладача полягає в тому, щоб у повному обсязі надати студентам необхідну 
наукову та методичну інформацію з конкретного предмета й організувати 
контроль над якістю її засвоєння. основною формою роботи викладача 
є лекція – переважно монологічний вид професійної діяльності. З визна-
чених вище причин, очевидно, субкомпетентності вхідної комунікації у 
викладачів не розвиваються такою мірою, як це відбувається в школі. 

проте один показник – здатність усвідомлювати свою поведінку –  
у викладачів Зво розвинений більше, ніж у вчителів ЗЗсо. це означає, що 
вони відрізняються від останніх більшою аналітичністю та критичністю, 
що можна пояснити виконанням ними дослідницьких функцій і завдань.

 Таблиця 3.2.10
відмінності розвиненості скк та її показників у

 вчителів ззсо і викладачів зво за U-критерієм м. Уїтні (n = 74)

показники P
Учителі ззсо

 (n = 52)
викладачі зво

(n = 22)
Μ Σ Μ Σ

скк.1.3.1.1. Здатність усвідомлювати 
свою поведінку ,043 4,07 ,728 4,55 ,510

скк.2.1.2.1. Здатність відчути 
емоції іншого ,002 4,07 ,753 3,27 ,456

скк.2.1.2.2. Здатність зрозуміти 
ставлення інших до себе та ситуації ,045 3,67 ,740 3,18 ,588

скк.2.1.2. сприймання 
психологічного стану ,002 3,87 ,623 3,23 ,400

скк.2.1.3.2. Здатність поважати 
погляди та особистість інших ,028 4,11 ,699 3,55 ,800

скк.2.1.3. сприймання потреб і 
цінностей ,014 3,96 ,577 3,50 ,617

скк.2.1. комунікація рівня слухання ,004 3,88 ,446 3,41 ,376
скк.2.2.1.2. лексико-граматична 
здатність ,028 3,96 ,626 3,55 ,510

скк2. комунікативна 
субкомпетентність ,025 3,81 ,400 3,52 ,427
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викладені вище результати експериментально доводять, що розви-
ток скк педагогів залежить від специфіки їх професійної діяльності.

результати порівняння сприяли констатації факту, що розвиток скк 
вчителя суттєво не залежить від його віку та профілю закладу навчання, 
а зумовлений його особистісним розвитком, професійною спрямованіс-
тю та специфікою діяльності. 

З метою забезпечення психологічного супроводу розвитку СКК вчи-
телів ЗЗСО нами було розроблено розвивальну програму (додаток В). 
вона містить модулі, спираючись на структурно-змістову модель скк, 
вона зорієнтована на зону найближчого розвитку та на формування кож-
ного складника субкомпетентності. у процесі її розроблення було вра-
ховано вихідний стан і проблемні зони розвитку скк та підібрано різ-
номанітні форми й методи, які відповідали її цілям і завданням. її було 
апробовано в системі післядипломної освіти, ефективність якої доведено 
в дисертаційній роботі [15]. ефективність створеної розвивальної про-
грами доведено тим, що поліпшені результати за всіма виокремленими 
показниками скк на статистично значущих рівнях.

теоретичним підґрунтям розробки змісту програми стали положен-
ня наукових праць із проблем педагогічної, вікової, загальної, соціаль-
ної психології, філософії, соціології, психофізіології, серед яких: теорії 
особистості та діяльності (л. виготський, о. леонтьєв, с. рубінштейн); 
теорії суб’єктивних ставлень особистості (і. бех, о. лазурський, б. ло-
мов, в. мясищєв); теорії синергетики та самоорганізації (в. аршинов, 
Є. князєва, с. курдюмов, і. пригожин); ціннісно-смислові та мотивацій-
ні аспекти професіоналізації фахівців (г. балл, Ж. вірна, З. карпенко,  
Н. пов’якель, г. радчук, Н. чепелева); теорії ролей (л. лінтон. я. море-
но); теорія символічного інтеракціоналізму (г. блумер, ч. кулі, дж. мід); 
теорія настанови (атитюд) (Ф. Знанецький, л. ланге, д. узнадзе, в. то-
мас); теорія ієрархії потреб а. маслоу; теорія спіральної динаміки 
к. грейвза; психологічні теорії емоцій (п. анохін, Ю. александров,  
п. екман, л. плутчік, п. симонов); теорії соціального й емоційного ін-
телекту (г. гарднер, д. гоулмен, е. торндайк); теорія стресу г. сельє; 
теорія емоційного вигорання дж. грінберг; теорії малих груп і групової 
динаміки (м. дженсен, к. левін, б. такман і д. Форсіс), концепція твор-
чого мислення е. боно; модель комунікаційного процесу (р. вердербер, 
к. вердербер); теорія нейролінгвістичного програмування (р. біндлер, 
дж. гріндер, р. ділтс); технологія інтерактивного навчання (о. пометун, 
с. сисоєва, м. скрипник); теорія поетапного формування розумових 
дій (п. гальперин, д. колба, т. тализіна); теорія соціально-психологіч-
ного впливу (г. ковальов), концепції саморегуляції особистості (і. бех, 
м. боришевський, о. конопкін), теорія поколінь (Н. хоув, в. Штраус, 
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Є. Шаміс); соціально-екологічна теорія у. бронфенбреннера; технології 
інтерактивного навчання.

концептуальними засадами реалізації програми розвитку стали такі 
підходи.

андрагогічний підхід. Завданням андрагогіки (від гр. άνήρ (άνδρος) – 
дорослий чоловік, αγωγη – вести) є опрацювання змісту, організаційних 
форм, методів і засобів навчання дорослих [3]. однією з особливостей 
учителів у ролі аудиторії для проведення формувальних заходів є те, що 
вони, на відміну від школярів і студентів, є дорослими зі сформовани-
ми особистостями, які мають власну думку стосовно багатьох питань,  
а також на них важко впливати. друга специфіка полягає в тому, що 
вчителі самі професійно навчають, а отже, мають високі вимоги до тих, 
хто їх навчає. третя специфіка полягає в тому, що вчителі в межах своєї 
професійної діяльності мають справу з великою кількістю інформації,  
а отже, переповнені цією інформацією й не мають спроможності до 
сприймання нової інформації. 

Навчання дорослих потребує перенесення акценту з трансляції ін-
формації на фасилітацію усвідомлення досвіду. можна визначити такі 
особливості навчання дорослих: провідна роль потреб, мотивів і про-
фесійних проблем тих, хто навчається; надання можливостей для само-
стійності, самореалізації, самокерованості; досвід дорослої особистос-
ті може бути використано як під час її власного навчання, так і в про-
цесі навчання колег; зорієнтованість не на набуття знань загалом, а на 
розв’язання значущої для сформованого фахівця проблеми; результати 
навчання можна одразу використовувати на практиці; навчання відбу-
вається в умовах суттєвих обмежень (соціальних, часових, фінансових, 
професійних тощо); навчання вибудовується як спільна діяльність тих, 
хто навчає, й тих, хто навчається, у результаті чого їх взаємини під час 
навчального процесу наближаються до рівня партнерських; доцільність 
урахування попереднього життєвого досвіду [7, C. 114–117].

учителі є складною й специфічною аудиторією для навчання та роз-
витку, а отже, потребують спеціально підготовлених спеціалістів. пе-
дагога для дорослих у зарубіжних джерелах переважно називають тре-
нером дорослих (adulttrainer) або викладачем дорослих (adulteducator),  
а у вітчизняній педагогічній літературі його називають андрагогом. ролі 
педагогів, які працюють з дорослими, дослідники визначають так: учи-
тель (teacher), інструктор (instructor), помічник (helper), фасилітатор 
(facilitator), консультант (consultant), посередник (broker), агент змін 
(changeаgent), ментор, наставник (mentor). проте головними ролями 
тут будуть помічник (helper), фасилітатор (facilitator), консультант 
(consultant), які передбачають необхідність ставлення до дорослих як 
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рівноправних суб’єктів навчального процесу. Завдання андрагога поля-
гає в тому, щоб створити простір, середовище, яке стимулює сформова-
ного фахівця до самопізнання через мислення й досвід [7, C. 29–41].

головною інституцією для навчання вчителів є заклади післядиплом-
ної освіти, де відбувалася апробація програми розвитку скк. досліджу-
ючи за допомогою опитування думку вчителів курсів підвищення ква-
ліфікації стосовно того, які методи та прийоми навчання дорослих най-
краще допомагають у навчанні, л. Ніколенко [7, C. 156–158] отримала 
такі відповіді: спостереження за реальною практикою управління осві-
тою; засвоєння робочих операцій; обговорення їх у невеликих навчаль-
них групах; демонстрація моделювання занять з учителями; можливість 
практикуватися в проведенні ділових ігор, тематичних дискусій, мозко-
вих штурмів, наслідувати навчальний досвід кращих педагогів тощо. 

На нашу думку, попри розбіжності в навчанні дорослих і юних осо-
бистостей, важливим впливовим чинником для обох категорій залишаєть-
ся фактор оточення, авторитетна думка референтних осіб, ставлення ко-
лективу, колег. З урахуванням наявності в учителя професійного досвіду, 
його навчання потрібно скеровувати в площину вивільнення знань за до-
помогою групи та їх осмислення і трансформації в нове розуміння. отже, 
під час планування та розроблення змісту програми розвитку скк насам-
перед було використано групові форми роботи й інтерактивні технології. 

проблемно-рефлексивний підхід спрямовано на розв’язання кон-
кретних проблем шляхом рефлексивних практик на базі рефлексивного 
аналізу досвіду. він дає змогу одночасно включати площину бачення, 
розуміння, комплексного осмислення проблеми й площину організації 
індивідуальної та колективної дії. практичну рефлексію визначають як 
здатність професіонала інтегрувати власний досвід, наявні теоретичні 
знання, а також дослідницький підхід з метою пошуку оптимального рі-
шення неоднозначних практичних психолого-педагогічних проблем, що 
притаманні системі освіти [56].

дієвим методом роботи є групова рефлексія. її визначають як мета-
когнітивну єдність механізмів і процесів рефлексії, що здійснюється в 
інтерсуб’єктній взаємодії на різних рівнях її цілісності. групова рефлексія 
досвіду створення та змін коаліцій через усвідомлення належності до різ-
них групових суб’єктів стає механізмом розв’язання ціннісних супереч- 
ностей у взаємодії суб’єктів шляхом забезпечення повноти групового 
суб’єкта в значущій спільній події [22]. 

рефлексивний підхід до проблеми взаєморозуміння та інших про-
блем пов’язано з вирішенням практичних завдань у комунікації та їх 
узгодженістю в міжособистісній взаємодії. він надає можливість знач-
но глибше розуміти ці проблем, а також допомагає в пошуку способів  
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покращання якості соціально-комунікативної діяльності, в якій ці  
проблеми істотні.

узагальнюючу модель розвитку скк вчителів подано на рисунку 3.2.1.  
Навчально-розвивальну програму розвитку скк учителів ЗЗсо подано в 
додатку Б. її можна використовувати як елемент програми професійного 
розвитку членів педагогічного колективу окремого навчального закладу 
або як окремий модуль для навчання слухачів курсів підвищення квалі-
фікації. у додатку в презентовано приклад проведення одного заняття.

Рис. 3.2.1. модель розвитку скк учителів ЗЗсо
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3.3. проектна діяльність учителя із застосуванням 
Інтернет-технологій 

організація державної політики в україні формулює завдання перед 
школою щодо формування всебічно розвиненої особистості, яка має за-
довольнити потреби сучасного суспільства. у Законі україни «про осві-
ту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 р. метою освіти визначено «всебіч-
ний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 
її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 
цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 
виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 
вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і сус-
пільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, твор-
чого, культурного потенціалу українського народу, підвищення освіт-
нього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку україни та її 
європейського вибору» [9]. 

для ефективної реалізації школою освітніх завдань щодо форму-
вання самостійної, відповідальної та соціально мобільної особистості, 
яка здатна до успішної соціалізації в суспільстві й активної адаптації на 
ринку праці, необхідними є значні затрати часу. це визначає необхід-
ність широкого використання в системі освітнього процесу відповідних  
проектних технологій, розвивальних програм, веб-орієнтованих техно-
логій, інтернет-ресурсів. сучасний учитель має формувати цілісну сис-
тему універсальних знань, умінь та навичок в учнів, а також сприяти їх 
позитивній соціалізації, використовуючи різні методи навчання.

технологія проектування активно впроваджувалася в зарубіжних 
країнах (сШа, велика британія, бельгія, Фінляндія, Німеччина, італія). 
проте вітчизняні педагоги та психологи (к. андросович, в. киричук,  
о. коберник, о. косогова, м. мельник, с. Налужний) привернули ува-
гу до цієї технології, що забезпечило розвиток ініціативи та творчої  
діяльності учнів і сприяло формуванню безпосереднього зв’язку між 
отриманням знань і навичок та їх застосування під час вирішення прак-
тичних завдань.

Нові умови навчальної, культурної, соціальної ситуації вимагають  
ґрунтовного вивчення методу проектів як педагогічної технології.  
психолого-педагогічні дослідження у сфері проектування освітнього 
процесу здійснюють багато науковців (т. бєлжецева, м. бухаркіна, г. ва-
щенко, Є. Заір-бек, Є. казакова, в. киричук, Є. полат, Н. раховських, 
Є. сундукова, і. чечель та ін.) [8; 28; 31; 39; та ін.].

метод навчальних проектів нині переживає етап «другого народжен-
ня», адже він не лише відповідає сучасним підходам до модернізації  
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освіти загалом і компетентнісному підходу зокрема. Завдання мето-
ду збігаються з вимогами особистісно-орієнтованого та розвивального  
навчання – педагогічних технологій, які останніми роками набули знач-
ного поширення.

цікавими є педагогічні ідеї дж. дьюї, які стали основою технології 
проектів. серед них варто звернути увагу на такі: здібності дитини, закла-
дені природою, а навчальний заклад має створити умови для їх розкриття; 
знання мають допомагати пристосуватися учням до навколишнього життя 
і спрямовуватися на практику; залучення школярів до соціальних відносин 
водночас є і засобом, і результатом виховання; рефлексивне мислення як 
модель інтелектуального розвитку – корисний засіб освіти для демократії.

Згідно з визначенням а. лєбєдєвої, проект – це комплекс певних дій, 
документів, попередніх текстів, задум для створення реального об’єкта, 
предмета, створення різного роду теоретичного продукту. це завжди 
творча діяльність [20].

український дослідник о. пєхота вважає, що проект – це практика 
особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня, на 
засадах його вільного вибору, з урахуванням його інтересів. автор зазна-
чає, що у свідомості учня це має такий вигляд: «усе, що я пізнаю, я знаю, 
для чого це мені треба і де я можу ці знання застосувати» [26, с. 128]. 
для педагога – це прагнення знайти розумний баланс між академічни-
ми знаннями, уміннями і навичками. Науковець розробив класифікацію 
проектів за певними критеріями [7]. дослідницькі проекти, на думку ав-
тора, мають бути добре обдуманими, структурованими, повинні мати ви-
значену мету, мати актуальний предмет дослідження для всіх учасників, 
соціальну значущість, передбачати можливість використання методик і 
методів експериментальної перевірки результатів, а також методів ма-
тематично-статистичної обробки даних, їх аналізу й інтерпретації. такі 
проекти цілком підпорядковані логіці дослідження та мають відповідну 
структуру: вибір теми дослідження; визначення актуальності, предмета 
та об’єкта дослідження, завдання і методів, методології дослідження; ви-
сунення гіпотези (припущення) щодо розв’язання проблеми; визначення 
способів розв’язання проблеми; окреслення перспектив подальших до-
сліджень. також дослідник детально описує ігрові проекти, інформацій-
ні проекти, практико-орієнтовані тощо.

Значний внесок у розвиток теорії проектування зробив Є. полат. він 
характеризує проекти як комплекс навчально-пізнавальних прийомів, за 
допомогою яких учні набувають знання і навички в процесі планування 
та самостійного виконання певних практичних завдань з обов’язковим 
представленням результатів. так, Є. полат визначає об’єднану навчально- 
пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів як організований процес  
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на базі комп’ютерних телекомунікацій, які мають спільну проблему,  
мету, узгоджені методи, способи діяльності, що спрямовані на досягнен-
ня загального результату спільної діяльності. він презентує власну типо-
логію проектних робіт із домінантним видом діяльності. дослідник кла-
сифікує проекти відповідно до їх предметно-змістовної спрямованості. 
Науковець виокремлює: монопроекти, які виконують на уроках одного 
предмета, хоча під час їх виконання передбачено застосування знань з 
інших дисциплін; міжпредметні проекти, які виконують зазвичай у поза-
урочний час, ці проекти передбачають інтеграцію знань із декількох пред-
метів і потребують кваліфікованої допомоги вчителів-предметників [28].

для упровадження проектно-задачного підходу в освіту обдарованих 
учнів необхідно володіти певними компетентностями. так, п. Зелений 
пропонує програму факультативного курсу, що охоплює такі види проек-
тів: теоретичні, теоретико-прикладні, прикладні. автор пропонує алго-
ритм застосування проектно-задачного підходу, який формує певні компе-
тенції учнів для розв’язання екологічних проблем у ЗЗсо [11, с. 16–21]. 

чимало вітчизняних науковців-сучасників продовжують досліджува-
ти проектні технології [1; 8; 23; 31; 32; 39; 43 та ін.]. їхні наукові пошу-
ки присвячено теоретичним аспектам застосування проектів у сучасних 
умовах ЗЗсо, психологічному розвитку обдарованої особистості за до-
помогою виховних проектів, а також обґрунтуванню умов їх реалізації та 
розробленню методичних рекомендацій для їх впровадження.

розвивальний ефект проектної технології виявляється в: активній 
допитливості, пізнавальному інтересі учнів, оволодінні певним набором 
дослідницьких методів, мисленні; формуванні свідомого та творчого ви-
бору оптимальних засобів перетворювальної діяльності; умінні мислити 
системно та комплексно, самостійно виявляти потреби в інформаційно-
му забезпеченні діяльності, безперервно засвоювати нові знання й засто-
совувати їх як засіб перетворювальної діяльності.

практика підтверджує, що сучасному вчителю необхідно володіти 
різними методами роботи, знаннями щодо різних типів проектів, володі-
ти навичками використання ікт та доступних інтернет-ресурсів.

інтернет – це безмежне поле інформації, яку мають навчитися пра-
вильно використовувати в освітньому процесі як учні, так і вчителі. 
усім учасникам освітнього процесу пропонують спеціальні навчально- 
розвивальні портали, веб-ресурси та інші інтернет-платформи, які дають 
змогу здійснювати проектну діяльність. пропонуємо коротко розглянути 
деякі актуальні з них. 

Наприклад, eTwinning надає учням можливість реалізовувати спільні 
навчальні проекти із закордонними школами [24]. Школи з країн східного 
партнерства (до якого належить україна) можуть долучатися до програми  
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через спеціальний портал eTwinning Plus, на якому відбувається спілку-
вання між учнями та вчителями, планування і реалізація проектів.

після реєстрації, вперше потрапивши на платформу, команда учнів 
разом з учителем може приєднатися до одного з наявних проектів. також 
можна створити власний проект, але для цього потрібно мати партнера 
(тобто іншу школу), який зацікавлений стати співзасновником проекту.

Загалом до проекту долучено 42 країн (члени Єс, кандидати на вступ 
або члени Європейської асоціації вільної торгівлі) і майже 190 тисяч 
шкіл. Згідно зі словами представників партнерського агентства з під-
тримки програми в україні, до програми долучено понад 800 шкіл [24].

для учнів платформа eTwinning буде корисна, адже:
–  вона підвищує мотивацію до навчання;
–  проектне навчання сприяє кращому опануванню знань і навичок, ос-

кільки учні вчаться на практиці, одразу використовуючи теоретичні знання;
– розширює світогляд щодо культури інших країн, а також коло  

спілкування;
– надає можливість для мовної практики, адже учні мають можливість 

вчитись усно і письмово спілкуватись іноземною мовою. окрім англійсь-
кої, можна використовувати такі мови, як німецьку, французьку, російську, 
болгарську, польську, литовську, латвійську, естонську, португальську, 
грецьку, іспанську, італійську, турецьку, мальтійську, чеську, румунську, 
угорську, данську, нідерландську, норвезьку, шведську, хорватську, фінсь-
ку, словенську та словацьку. оскільки команди міжнародні, то вони співп-
рацюють у режимі переписки і використовують спільні документи, які 
зберігаються у хмарному сховищі;

– учні отримують досвід роботи в команді та співпраці з метою досяг-
нення спільної мети, що сприяє розвитку комунікативних навичок тощо. 

для учителів платформа eTwinning буде корисна для:
– налагодження контактів із учителями з інших країн, що надає мож-

ливість з перших вуст дізнатися, як вони діють в різноманітних навчаль-
них ситуаціях, які підходи та методики використовують. також це можли-
вість поспостерігати за ними в роботі під час реaлізації спільного проекту.

– прояву креативності та самореалізації. так, якщо вчителю не ви-
стачає простору для творчості, то eTwinning змінить це;

– налагодження позитивного контакту з учнями під час виконання 
спільного проекту;

– участь у міжнародних тренінгах і семінарах, отримання винагород, 
професійної реалізації.

участь у програмі eTwinning передбачає дотримання низки вимог:
– освітній заклад повинен мати комп’ютерний клас і підключення до 

інтернету; 
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– учитель, який є учасником програми має володіти іноземною мо-
вою, а також навичками користування комп’ютером та іншими ікт;

– готовність учителя приділяти цьому свій час. 
також важливо зазначити, що партнерське агентство організовує 

eTwinning Plus Practical Session (щодо вивчення базових та оновлених 
інструментів порталу й особливостей реєстрації та проектної діяльності; 
корисні воркшопи, командні практикуми та ігри; спілкування з амбаса-
дорами й учасниками міжнародних семінарів; нетворкінг та обмін до-
свідом; огляд найкращих проектів і нагородження) і Learning Event (при-
свячені корисним темам та інструментам для роботи в програмі).

уже під час реалізації міжнародних проектів учитель отримує мож-
ливість долучити інших учителів свого ЗЗсо, реєструючи їх для участі 
кожного конкретного проекту. більш детальну інформацію щодо кроків 
реєстрації та участі в програмі можна дізнатись у організаторів (електрон- 
на адреса: helpdesk@etwinning.com.ua).

Наступний приклад – «агенти змін». участь у подібних освітніх 
програмах надає можливість познайомитися з людьми, які також хочуть  
реалізовувати соціальні проекти. «агенти змін» – це школа для активних 
учнів 8–10-х класів, які мають бажання засновувати та розвивати ініціати-
ви, спрямовані на вдосконалення життя своєї громади в реаліях українсь-
кого сьогодення. результатом навчання є втілений у рідному населеному 
пункті соціальний, культурно-мистецький проект. окрім цього, там мож-
на знайти ментора, який допоможе реалізувати задуманий проект.

цікавою є розробка ініціативної групи «ботан», яка створила комікс 
з алгебри для 8-го класу. цей проект отримав назву «EDUcomics». Зараз 
він містить навчальний матеріал на півроку. комікс виглядає як брошура 
(тонкий, легкий, з яскравими картинками, лаконічний і без зайвого текс-
ту), що допомагає мотивувати дитину до ефективного засвоєння мате-
ріалу. головною сюжетною лінією кожного уроку-коміксу є знайомство 
з видатним математиком, який/яка зробили значний внесок у вивчення 
певної теми. автори коміксу неодноразово проводили уроки з цими 
коміксами і побачили, що діти були захоплені. було прийнято рішення  
поділитися коміксом з усіма вчителями, у чому їм допомагає «Нова ук-
раїнська школа». так, комікс доступний на сайті [30].

Необхідно зазначити, що освітнє середовище – це середовище,  
в яке активно залучені діти. таким чином, перед тим, як вигадувати щось 
самостійно (і тим паче купувати), необхідно подумати: чи не краще це 
перетворити на спільний творчий процес у класі у вигляді певного проек-
ту? перед початком кожного навчального року учительський колектив 
обговорює пропозиції щодо оновлення дизайну табличок множення, 
розкладу занять, підписів для осередків тощо. однак насправді існують 
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безкоштовні інструменти, які дають змогу легко освоїти та створювати 
власні дизайни. один із таких інструментів – онлайн-редактор Crello, 
який пропонує готові шаблони зображень. усе, що потрібно для роботи 
з ним, – це комп’ютер, доступ до інтернету та бажання й ентузіазм. про 
те, як користуватися цим редактором докладно подано у статті за поси-
ланням (https://crello.com/ru/).

для учителів і психологів в інтернеті також можна знайти додатко-
ві матеріали для певних навчальних дисциплін, курсів з умовами без-
оплатного та платного користування, наприклад: цифрові підручники з 
інтерактивними 3D-моделями, освітніми відео та цікавими завданнями –  
Mozaik-education (https://www.mozaweb.com/ru/); вивчення іноземної 
мови – ligva skills (https://lingva.ua/); Busyteacher (https://busyteacher.org/); 
веб-ресурс «Нової української школи» (http://nus.org.ua/); інтерактивна 
онлайн-освіта – Edera (https://www.ed-era.com/); психологічна діагности-
ка учнів (http://testoteka.iod.gov.ua); тощо.

Наприклад, відділ інтелектуального розвитку обдарованої осо-
бистості інституту обдарованої дитини НапН україни створив групу 
у Facebook «тьютор в соціальній мережі». На сьогодні – це відкрита 
група науковців, практиків, практичних психологів, мета якої поля-
гає в тому, щоб надавати інформативну, освітянську, консультативну 
допомогу учасникам освітнього процесу (https://www.facebook.com/
groups/1274462599250244/). 

вищенаведений аналіз надає можливість з’ясувати, що технологія 
проектів на сучасному етапі – це один із найбільш поширених видів 
дослідницької діяльності учнів. її розглядають як альтернативу класно-
урочної системи в навчальних закладах, але вона повністю не витісняє 
її, не стає панацеєю. На нашу думку, проектну технологію доцільно ви-
користовувати як доповнення до інших видів прямого чи непрямого на-
вчання, що є засобом прискореного зростання як в особистому, так і в 
академічному планах.

серед педагогів експериментальних закладів було проведено опи-
тування через створену Google-форму (https://docs.google.com/forms/
d/1RVnFkF0dG5___ZRcccUefhGpjJYyvB8rkwR6NVpYWyc/edit) щодо 
використання проектних технологій і рівня володіння засобами ікт.  
у результаті цього опитування було виявлено, що майже всі респонденти 
використовують в освітньому процесі ікт та володіють певними навич-
ками їх застосування (рис. 3.3.1, 3.3.2).

аналіз відповідей респондентів на запитання «як, на вашу думку, 
можна застосовувати ікт в освітньому процесі?» дав змогу виокремити 
пріоритетні можливості їх використання: 

 – реалізація спільних учнівських проектів;
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 – використання хмарних технологій;
 – поглиблене ознайомлення з темою уроку, лексикою, граматични-

ми явищами на більш зручному, сучасному та комфортному рівні; 
 – використання на уроці таких видів діяльності (пошук інформації 

учнями самостійно, прослуховування аудіозаписів, проходження тестів, 
спілкування з носіями мови, перевірка знань, демонстрація презентацій, 
відеоматеріалів);

 – організація спілкування, пошук дослідження, обмін досвідом;
 – проведення онлайн-анкетування, опитування, діагностики;
 – створення власного продукту;
 – організація завдань через систему мудл;
 – проведення інтернет-мостів, дискусій у Viber;

пошук інформації в інтернеті

пошук та обмін інформацією в 
інтернеті

творення власних сторінок

створення, ведення блогу

використання 
різноманітних видів комунікацій у 

соціальних мережах

Рис. 3.3.1. Навички, якими володіють респонденти

використання методів проектних 
технологій

діагностика, моніторинг 
інноваційної діяльності

опис, узагальнення, 
систематизація досвіду

використання хмарних технологій

Рис. 3.3.2. ікт, які використовують респонденти
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 – створення презентацій, кросвордів, ребусів як педагогами так і 
учнями;

 – участь в інтерактивних конкурсах, олімпіадах, тренінгах;
 – перегляд фільмів на виховних годинах; 
 – допомага в організації дистанційного навчання;
 – використання інтерактивної дошки на уроці-грі.

Зазначені вище можливості використання ікт в освітньому процесі: за-
безпечують інтенсифікацію навчання; створюють умови, коли в учнів під-
вищується інтерес до отримання знань; сприяють підвищенню мотивації та 
індивідуалізації навчання; надають можливість здійснювати продуктивний 
контроль за рiвнем засвоєння учбового матерiалу, успiхами учнів у навчаннi.

деякі наші експериментальні заклади розповідають про успішний 
досвід щодо застосування різноманітних проектів і засобів ікт в освіт-
ньому процесі. Нижче наведено декілька прикладів.

бучанська Українська гімназія 
так, бучанська українська гімназія – це сучасний заклад, колектив 

якого перебуває в постійному творчому пошуку. це, на думку практич-
ного психолога, соціального педагога гімназії, відповідального за експе-
римент, доценко катерини миколаївни, є запорукою успіху. 

З 2017/2018 н. р. у бучанській українській гімназії впроваджено 
інтернет-сервіс e-schools.info для підвищення ефективності освітнього 
процесу засобами ікт, розроблення інноваційного освітнього середови-
ща, автоматизації роботи закладу. серед його переваг варто назвати зруч-
ну обробку та надання в електронному вигляді інформації про успіш-
ність учнів. цей сервіс є платформою для спілкування учнів, учителів і 
батьків. окрім того, педагоги, учні та батьки мають можливість спілкува-
тися та за допомогою соціальних мереж, зокрема Facebook. 

пріоритетним напрямом у діяльності гімназії є налагодження зв’язків 
з підприємствами для профорієнтації школярів. так, з 2018/2019 н.р. роз-
почалась робота над створенням інтерактивної карти підприємств, які 
працюють у межах бучанської територіальної громади. ідея проекту пе-
редбачає залучення до всіх етапів його реалізації учнів старших класів. 

педагоги гімназії активно використовують ікт у своїй роботі та  
діляться своїми надбаннями один з одним. так у 2017/2018 н. р. цьому  
питанню було присвячено педагогічну раду, на якій представники кафедр 
ознайомили присутніх із власним баченням можливостей використання 
ікт в освітньому процесі, а також специфікою їх використання під час 
викладання різних навчальних дисциплін.

учитель інформатики т. ліпінська детально продемонструвала у 
своїй презентації можливості Google-інструментів для використання 
хмарних технологій у роботі та навчанні. На уроках інформатики учні 
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працюють в онлайн-середовищі Google-Disk, що забезпечує безперерв-
ний доступ учнів до матеріалів уроку та можливість використовувати 
Google-сервіси для навчання.

учителі інформатики активно використовують у своїй діяльності 
онлайн-ресурси для тестування, інтерактивних завдань, які створюють 
самостійно (Google-form, Onlinetestpad) або використовують доступні 
у вільному доступі, за такими посиланнями: https://onlinetestpad.com/
ru; http://testinform.in.ua/; https://kahoot.com; https://www.plickers.com; 
https://learningapps.org.

З метою забезпечення ефективності освітньої діяльності використо-
вують онлайн-курси, які рекомендовані моН україни:

 – інформатика дисосвіта (https://dystosvita.gnomio.com/);
 – курси з програмування та інформаційних технологій на сайті 

Promethus (https://prometheus.org.ua/).
З 21 січня 2018 р. на базі навчального закладу працює Cisco 

Networking Academy, де станом на лютий 2018 р. проходили навчання 
60 осіб за такими напрямами підготовки: Introduction to the Internet of 
Everything; Introduction to Cybersecurity.

кафедра «математики, фізики та інформатики» бучанської українсь- 
кої гімназії  пропонує цікаві онлайн-ресурси STEM-освіти для викорис-
тання в навчальному процесі:

1) STEM-освіта та добірка YouTube-каналів для організації навчан-
ня в школі (http://www.studylikeninja.com/stem/);

2) STEM-ігри для дітей і дорослих (http://www.tryengineering.org/
lang/russian/play.php);

3) STEM-проекти від людмили рождєственської (естонія):
4) як привести в рух сонце, або післямова до віртуальної виставки 

(https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showent
ry=7503);

5) «полярні» вітражі, або крути калейдоскоп в Desmos! (https://
edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showent
ry=7735);

6) математика в стилі «мондріан» і «клеї» (https://edugalaxy.intel.
ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=7999);

7) математика і абстрактне мистецтво в STREAM-проекті (https://
edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=8032);

8) ідеї в дусі STEAM: геометричний конструктор на основі малюн-
ків Google (https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=
8&showentry=8165);

9) ідеї в дусі STEAM: PicassoHead як конструктор (https://edugalaxy.
intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=8118);
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10) постер як форма упаковки інформації в STREAM-проект: кол-
дер і вазарели (https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blog
id=8&showentry=8178);

11) STEAM-проект: генератор кандинського та інші інтерактивні 
аплети в GeoGebra (https://edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&
blogid=8&showentry=8212);

12) STEAM-проект: чорний квадрат малевича в Desmos і GeoGebra (https://
edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=8330);

13) STEAM-проект: трикутник в GeoGebra, як отримати картину? (https://
edugalaxy.intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=8332);

14) STEAM-проект: мозаїки ешера в GeoGebra (https://edugalaxy.
intel.ru/index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=8298);

15) STEAM-проект: Завдання на картинах https://edugalaxy.intel.ru/
index.php?automodule=blog&blogid=8&showentry=8289

16) паркети і площі в Desmos (https://edugalaxy.intel.ru/index.php?aut
omodule=blog&blogid=8&showentry=7381).

учні гімназії долучаються до участі в інтернет-олімпіадах, вебіна-
рах. так, 17 жовтня 2017 р. гімназисти взяли участь у онлайн веб-квесті 
«у світі кодування» у рамках Європейського тижня кодування «Meet 
and Code», метою якого було ознайомлення учнів з історією виникнен-
ня кодування, мовами програмування, а також з особливостями про-
фесій іт-сфери. того ж року учні брали участь у профорієнтаційному 
бізнес-турнірі для учнів 8–11 класів і студентів птНЗ київської області 
KyivRegionalBusinessGenius. цей турнір належить до категорії інтерак-
тивних бізнес-ігор і симуляторів у навчальному процесі.

у новому навчальному році з метою підвищення ефективності сприй-
няття навчального матеріалу з інформатики та економіки, а також для 
зручного доступу до навчальних матеріалів у будь-який час було створено 
сайт учителя інформатики для учнів. також упродовж 2018/2019 н. р. було 
створено іт-підручник з інформатики (itknyga.com.ua) – це онлайн-середо-
вище, яке надає учням можливість вивчати в інтерактивній формі нові нав-
чальні теми з наочністю та візуалізацією інформаційних матеріалів.

На базі кабінету інформатики бучанської української гімназії ство-
рено онлайн-лабораторій з фізики, хімії, біології та астрономії. учні  
отримають можливість здійснювати самостійні дослідження у віддале-
них і віртуальних лабораторіях на порталі Go Lab.

учителі-філологи також активно використовують можливості інтернет- 
середовища. учитель української мови та літератури в. карпенко бу-
чанської української гімназії відмітила дидактичні можливості, якими на-
ділені комп’ютерні технології, а саме: допомагають пожвавити процес нав-
чання, надати йому динамізму, гнучкості, підсилити активну самостійну  
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роботу учнів, забезпечують зворотний зв’язок, постають джерелом полі-
сенсорної інформації, сприяють здійсненню диференціації й індивідуа- 
лізації навчання, розвитку спеціальної та загальної обдарованості. тради-
ційними і перевіреними досвідом є такі форми роботи, як підготовка пре-
зентацій, відеорядів, бук-трейлерів, робота зі створення власного відео. 
учителі дають дітям посилання на корисні ресурси, якими необхідно корис-
туватися в процесі підготовки домашніх завдань (наприклад, «мова – дНк 
нації», «академія», проект «гра долі» тощо). результативним є виконання 
онлайн-завдань у процесі підготовки до ЗНо з історії та української мови і 
літератури, онлайн-тренажери під час підготовки до олімпіади з російської 
мови, коментований перегляд мультфільмів і художніх фільмів, створення 
власних відгуків про художні фільми на уроках української мови. 

педагогічний колектив гімназії усвідомлює необхідність використан-
ня ікт у виховному процесі. так, голова методоб’єднання класних керів-
ників Н. ільїна зазначає, що використання ікт змінює роль учня, адже 
він стає активним учасником освітнього процесу (допомагає в підготов-
ці та проведенні уроків і позакласних заходів), що особливо важливо в 
підлітковому віці, коли навчальна діяльність перестає бути провідною,  
а забезпечення її продуктивності потребує створення додаткових мотивів. 
використання ікт допомагає підтримати інтерес до навчання у підлітка.

так, Н. ільїна представила такі доробки учнів: творчий проект 9-го кла-
су «я маю право!», який розмістили на YouTube-каналі; творчий проект уче-
ниці 10-го класу купецької лідії, де порушено проблему збереження еколо-
гії рідного міста; презентацію учениці 7-го класу ланової вікторії «про наш 
клас», яка зробила добірку світлин, що висвітлюють дозвілля класу.

у 2018/2019 н. р. учнівське самоврядування закладу розпочало робо-
ту над проектом «Instagram», метою якого є створення офіційної сторінки 
Instagram-профілю бучанської української гімназії. учні із захватом розпоча-
ли втілення в життя цієї ідеї: гімназистам є про що розповісти і що показати, 
тому Instagram-профіль є чудовою можливістю ділитися з усіма новинами, 
досягненнями, а також буденними питаннями. лідери учнівського самовря-
дування сподіваються, що проект «Instagram» об’єднає гімназистів спільними 
інтересами і кожен, хто бажає познайомитися із закулісним життям закла-
ду, зможе спостерігати за тим, що цікавого відбувається в нас щодня.

загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 8 м. Житомира
із поданої інформації від загальноосвітньої школи і–ііі ступенів № 8 

м. Житомира відомо, що учасники освітнього процесу на різних уроках 
широко використовують ікт. На базі середньої та старшої школи наявні 
чотири мультимедійні дошки, які використовують під час уроків біології,  
хімії, математики, іноземних мов, літератури тощо. під час вивчення різних 
предметів широко використовують програмне забезпечення Mozaik Digital 
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Learning, яке дає змогу показати будову органів і систем у 3D-вимірі, що 
сприяє кращому засвоєнню матеріалу. створення тестів у програмі Plickers 
набуває все більш широкого використання. ця програма підвищує інтерес 
учнів до навчання, адже їм цікаво давати відповіді на тести саме за допо-
могою карток QR-кодів. також активно використовують QR-коди для зна-
ходження додаткової цікавої інформації за певною темою. 

окрім використання мультимедійної дошки, показів презентацій до 
уроків на кожному уроці використовують такі інтерактивні методи нав-
чання: рольові ігри, семінари, усний журнал, тренінги, уроки-подорожі, 
прес-конференції, презентації творчих робіт, роботу в групах та парах, 
створення проблемних ситуацій, складання та розгадування кросвордів 
і ребусів, брейн-ринги.

учителі зазначають, що в результаті оптимального використання різ-
них інтерактивних методів навчання змінюються позиції вчителя й учнів 
у освітньому процесі. із носія готових знань учитель перетворюється в 
організатора пізнавальної діяльності учнів, а останні стають рівноправ-
ними суб’єктами навчання. водночас створюється та реалізується мо-
дель творчої особистості, яка не лише володіє навичками спілкування, 
розуміє історичний процес і правові явища, а й уміє самостійно працю-
вати над розвитком власного інтелекту, культури й моралі, виявляє твор-
чий потенціал, що є підґрунтям успішного подальшого професійного 
становлення особистості.

мангуська зоШ І–ІІІ ст. № 2 (донецька область)
упродовж 2017–2018 рр. зазначений заклад стає активним учасником 

дослідно-експериментальної роботи на тему «соціалізація обдарованих 
старшокласників засобами інтернет-технологій» під патронатом інсти-
туту обдарованої дитини НапН україни. 

тема соціальної підтримки обдарованих учнів старших класів  є ак-
туальною на даний момент, адже виникає багато нових можливостей для 
розвитку їх високих інтелектуальних здібностей і досягнень, зокрема за-
собами інформаційних технологій. однак із такою кількістю можливос-
тей для самоосвіти, самовираження та самореалізації сучасні школярі 
залишаються практично «сам на сам», без педагогічного та сімейного 
супроводу, адже батьки та вчителі «ходять» іншими інтернет-шляха-
ми та нерідко не мають можливостей контролювати інтернет-уподо-
бання учнів (кодовані або зареєстровані під псевдонімами сторінки ді-
тей у соціальних мережах, легкий доступ до заборонених сайтів через 
планшети або смартфони, бажання бути не таким, як усі, приєднання 
до незвичайних інтернет-спільнот, нестримне бажання видавати себе за  
іншого: з легкістю міняти зовнішність, вік, коло друзів, спілкуватися  
на «дорослі» теми тощо). 
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у сучасній освіті відкрите інформаційно-освітнє середовище має ви-
ступати як особливе культурне середовище, яке дасть змогу забезпечити 
розподіл інформації в тематичні русла, де висвітлюються життєві орієн-
тири та духовно-моральні цінності.

З огляду на це адміністрацією було запропоновано окрім офіцій-
ного сайту школи  зареєструвати офіційну групу мангуської ЗоШ  
і–ііі ступенів № 2 у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.
com/groups/564965437037182/). 

На той час ця мережа ще не була популярна серед українських ко-
ристувачів. діти активніше користувалися більш поширеними соціаль-
ними мережами («вконтакті», «однокласники»). спочатку було важко 
«перетягнути» контингент учасників. роботу педагогічний колектив 
проводив системно: проводилися піар-акції на батьківських зборах, важ-
лива інформація, цікаві фото- та відео звіти з творчих або позакласних 
заходів висвітлювалися лише на цій сторінці та щоб її отримати, тре-
ба було  обов’язково зареєструватися та приєднатися до групи. Згодом, 
коли збільшилась аудиторія зацікавлених батьків, уже було легше залу-
чити до цієї групи учнів. для дітей молодшого віку виставляли корис-
ні мультфільми за шкільною програмою, інтерактивні ігри «мандри по 
планетах» (за рекомендацією ЮНісеФ по підтримці здорового способу 
життя), для дітей середньої та старшої ланки виставляли онлайн-тести, 
тренінги, посилання на корисні навчальні сайти для самоосвіти, підго-
товки до ЗНо, для реєстрації участі в предметних інтернет-олімпіадах 
від «всеосвіти», «На урок» та ін. 

висвітлення на сторінці групи освітніх заходів у школі активізувало 
увагу громадської спільноти. усе це дало змогу адміністраторам  терпляче 
формувати у батьків та учнів естетичний смак, уміння вести конструктив-
ний діалог у відкритій мережі, самоповагу, бажання виглядати якнайкра-
ще, бути переможцем у конкурсах, змаганнях. Завдяки такій форсованій 
інтернет-підтримці було виявлено у школі багато обдарованих у різних 
галузях дітей: спорт, художня творчість (малювання, спів, танці, тощо). 
Надихали та були прикладом для інших перемоги учнів та педагогічних 
працівників у багатьох інтернет-конкурсах (обласному інтернет-конкурсі 
літературної та педагогічної медіатворчості «створи шедевр», обласному 
конкурсі шкільних бібліотекарів «віртуальні виставки: феєрія знахідок», 
обласному чемпіонаті інтернет-вікторини «Знай, люби, бережи» та ін.). 

для спілкування школярів і вчителів також відкрилися нові між-
народні можливості: було проведено україно-литовську Skype-зустріч 
учнів школи з однолітками та мерією м. Шауляй (литва) з теми «битва 
при саулі». Школа взяла участь в україно-литовському проекті «допо-
мога в галузі освіти регіонам східної україни “На шляху до змін”». 
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Завдяки активній інтернет-пропаганді здорового способу життя школу 
обрали представником дитячого фонду ооН (ЮНісеФ) для втілення між-
народних проектів «створення безпечних майданчиків для дітей», «по-
ліпшення санітарних умов громад донецької області» (спільно з адра). 

у рамках експерименту, освітній заклад, а також учні та батьки взяли 
участь у проекті «від серця до серця», у рамках якого проводяться шкіль-
ні благодійні ярмарки. За рішенням батьківського комітету зібрані гроші 
з них перераховуються на особисті рахунки дітей з особливими фізични-
ми потребами – учнів школи та на рахунок міжнародного благодійного 
фонду «сильні духом» (президент р. кофман, м. київ) для лікування та 
реабілітації онкохворих дітей. висвітлення цих заходів на сторінці гру-
пи у Facebook ще раз підтверджує вірність обраних методів згрупування 
батьків з метою виховання у дусі християнства, толерантності, добро-
чинності, гуманності, доброзичливості, взаємодопомоги у дітей про 
успіхи школи свідчить отримання учнями школи диплому моН україни 
ііі ступеня переможця всеукраїнського історико-літературного конкурсу 
«моя батьківщина. 1030-річчю хрещення київської русі присвячується»  
у номінації «роль традиційних християнських цінностей у формуванні 
та збереженні сучасної української сім’ї» на всеукраїнській науково- 
практичній конференції, яка відбулася  у липні 2018 р. в замку меджибіж.  
усе це сприяє моральному розвитку учнів закладу.

На базі школи було створено ланку обласної громадської організації 
«молодіжна ліга майбутніх поліцейських» (http://liga-police.com.ua), яка 
здійснює діяльність, спрямовану на реалізацію та захист прав і свобод, 
творчих здібностей, удосконалення морального, патріотичного вихован-
ня молоді, підвищення її правосвідомості, що спрямовано на профілакти-
ку скоєння правопорушень, бездоглядності та безпритульності, надання 
їм можливостей для самореалізації та підвищення їх творчої активності.

діяльність організації широко висвітлюється на сторінках групи го 
«молодіжна ліга майбутніх  поліцейських» мангуської ЗоШ і–ііі ступе-
нів № 2 у мережі Facebook, що зацікавлює учнів до вступу та роботи в 
цій молодіжній організації (https://www.facebook.com/groups/3179636787
12096/?ref=group_header).

усе це не було б можливим без активної соціалізації самого вчителя. 
втілення сучасних форм спілкування з учнями, організація груп за інтере- 
сами у Viber, Facebook Messenger, WhatsApp – це одна з форм довірливих 
відносин «учитель–учень» та можливість ненав’язливого педагогічного 
впливу на соціальне середовище підлітків, розуміння їх інтелектуальних, 
психологічних потреб, своєчасне надання необхідної допомоги.

подальше впровадження інноваційних методик в освітній про-
цес дасть змогу підвищити комунікативні компетенції учителів, що 
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буде сприяти успішній соціалізації обдарованих старшокласників як в  
інтернет-просторі, так і в сучасному житті.

«Щиро дякуємо Інституту обдарованої дитини НАПН України за 
активну співпрацю з нашим закладом, підтримку  та втілення нових 
форм та методик у навчально-виховному процесі!» – пише директор 
мангуської ЗоШ і–ііі ступенів № 2 терстуях світлана іванівна.

отже, використання проектної діяльності та засобів ікт дає змо-
гу оптимізувати освітній процес, залучати до нього учнів як активних 
суб’єктів освітнього простору, розвивати творчість і самостійність.

Здійснений аналіз указує на те, що проектна діяльність учителя із 
застосуванням Інтернет-технологій в освітньому процесі є ефектив-
ною та результативною. проектна діяльність забезпечує пріоритет над-
предметних соціально значущих знань і вмінь, який найбільше відпо-
відає парадигмі особистісно-орієнтованої освіти, підвищує мотивацію 
навчання, тому що саме ці знання і вміння надають молоді можливість 
упродовж життя успішно реалізуватися у професійній діяльності.
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пІслЯмова

сучасний світ висуває нові вимоги до людини в усіх сферах її діяль-
ності. аби бути успішною, особистість протягом шкільного навчання має 
стати підготовленою до самостійного життя з урахуванням особливос-
тей і тенденцій розвитку соціуму, в якому живе, набуваючи компетенцій, 
що на даний час є найбільш затребуваними – тобто бути соціалізованою. 
особливо це стосується обдарованої особистості, яка як відомо, є особли-
вою і в аспекті соціалізації. 

вимога успішної соціалізації обдарованої молоді ставить перед за-
гальноосвітнім закладом завдання щодо створення такого освітнього се-
редовища, яке б сприяло виявленню нахилів й інтересів особистості та 
розвитку обдарованості. важливим за нинішніх обставин стає не лише ін-
телектуальний потенціал молодої людини, а й комунікативні якості, емо-
ційна налаштованість до толерантності й партнерської співпраці, розви-
нені творчі здібності. особливим і безперечним для нинішнього дня є ін-
форматична компетентність молодої людини, застосовувана в усіх сферах 
приватного життя, професійної діяльності, суспільної комунікації тощо.

в умовах оновлення структури освіти та її стандартів, докорінних 
змін її цілей, завдань і змісту суттєво посилюються й запити до особистіс-
них і професійних якостей її фахівців. сучасній україні потрібні вчителі 
світоглядно зрілі, чуйні й гнучкі у відносинах, толерантні у взаємодії, по-
зитивні в ставленні до себе та інших, креативні в підходах до комунікацій 
та організації пошуково-пізнавальної діяльності учнів. педагоги-фасилі-
татори, відповідно до вимог сьогодення, мають бути здатними сприймати, 
відчувати та розуміти співрозмовника, працювати в команді, розв’язувати 
проблеми за допомогою спілкування з представниками різних вікових 
і соціальних груп і співпраці, адаптовуватися в мінливому соціальному 
середовищі VUCA-світу (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) та 
створювати умови для розвитку цих якостей у дітей, сприяючи їхній со-
ціалізації. Нагальну потребу в таких учителях мають обдаровані діти, які 
вирізняються підвищеною чутливістю та складністю в поведінці.

освітній простір загальноосвітнього закладу – від управлінських 
структур до урочних і позаурочних занять – має вибудовуватися з ураху-
ванням сучасних вимог до його якості. Застосування інтерактивних тех-
нологій, і насамперед інтернет-технологій, в освітній діяльності є підси-
ленням найвпливовіших агентів соціалізації молодої людини і гарантією 
її успішного входження в життя.



113

додатки

додаток а
самофіксація соціально-комунікативної

компетентності особистості (сскко)
пІб  _______________________________________________________________
посада _________________________ вік ______ стаж ______ стать  _______
профіль навчальних дисциплін: ________________________________  
освітній ступінь: початкова шк. (і) ____ середня шк. (іі) ____старша шк. (ііі) ____
Інструкція: вам запропоновано зафіксувати рівень власних соціально-комуні-
кативних здатностей за 15-ма показниками. для цього потрібно за кожною із 30 
здатностей знайти одне твердження (індикатор поведінки), яке найбільш від-
повідає вашій поведінці. твердження оцінюють балами від 1 до 5, де 1 – це 
найменший ступінь володіння здатністю за цим показником, а 5 – найбільший 
ступінь володіння здатністю за цим показником. вам потрібно обвести колом 
відповідний бал. пам’ятайте, що важливо відповідати відверто! 

показники 
скк одиниця аналізу Індикатори поведінки за рівнем розвитку бал

1. соціальна субкомпетентність. 1.1. відносини з суспільством
1.1.1.
дотримання 
соціальних 
правил

1.1.1.1. Здатність 
поважати та 
виконувати 
правила, 
встановлені в групі, 
колективі

я ніколи не виконую правила, завжди пору-
шую домовленості, ігнорую загал 1

я не поважаю жодні правила. маю трудно-
щі з виконанням правил 2

я намагаюся виконувати правила, але в 
мене бувають проблеми з поведінкою 3

я майже завжди виконую правила, маю гар-
ну поведінку 4

я поважаю правила та завжди виконую їх. вва-
жаю, що моя поведінка є зразком для інших 5

1.1.1.2. Здатність 
дотримуватися 
культури поведінки 
в спілкуванні та по-
важати інших

я не дотримуюсь культури поведінки, грублю 
та сперечаюсь з усіма, не виявляю повагу 1

я не грублю та не сперечаюся з іншими, але 
культури спілкування не дотримуюся 2

я намагаюся бути чемним із людьми, але ін-
коли забуваю про культуру поведінки 3

я вихований і чемний із людьми, виявляю повагу 4
у спілкуванні з людьми я завжди керуюся пра-
вилами етикету, є взірцем культури для інших 5

1.1.2.
розуміння та 
виконання 
соціальних 
ролей

1.1.2.1. Здатність 
розуміти та ви-
конувати соціальні 
ролі (учителя, гро-
мадянина, колеги, 
гендерні ролі)

я не вмію виконувати соціальні ролі. Не ро-
зумію рольових очікувань інших. почуваю-
ся незручно в більшості рольових відносин

1

я вмію виконувати лише деякі соціальні 
ролі, а в інших рольових відносинах почу-
ваюся незручно

2
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я можу виконувати майже всі ролі, за неве-
ликим винятком 3

я добре вмію виконувати більшість ролей. у 
більшості рольових відносин почуваю себе 
добре

4

я дуже добре справляюсь з усіма своїми ро-
лями, розумію, що від мене очікують інші в 
різних рольових відносинах

5

1.1.3. 
соціальна 
активність

1.1.2.2. Здатність 
до соціальної ак-
тивності (переду-
сім у шкільній та 
позашкільній діяль-
ності)

я ніколи не проявляю активність у суспіль-
ному житті 1

я інколи проявляю активність у деяких 
сферах суспільного життя 2

я часто проявляю активність у деяких 
сферах суспільного життя 3

я майже завжди проявляю активність у 
багатьох сферах суспільного життя 4

я завжди проявляю активність у всіх сферах 
суспільного життя 5

1. соціальна субкомпетентність. 1.2. міжособистісні відносини
1.2.1.
створення 
і підтриму-
вання  
відносин

1.2.1.1. Здатність 
встановлювати 
контакт з людьми

я боюсь вступати в контакт із незнайомими 
людьми сам, та ніяковію, коли до мене за-
вертаються

1

я соромлюся вступати в контакт із незнайо-
мими людьми сам, але можу підтримувати 
контакт, коли до мене звертаються

2

я неохоче вступаю в контакт з незнайомими 
людьми сам, але вмію підтримати співроз-
мовника

3

я легко вступаю та підтримую контакт із не-
знайомими людьми 4

я активний у встановленні контакту з незна-
йомими людьми, швидко знаходжу спільну 
мову зі співрозмовником

5

1.2.1.2. Здатність 
проявляти власні 
почуття до  
інших людей

я приховую власні почуття, боюсь їх прояв-
ляти, я закритий емоційно 1

я інколи проявляю свої почуття 2
я проявляю власні почуття так часто, як і 
приховую їх 3

я майже завжди щиро проявляю власні почуття 4
я завжди щиро проявляю свої почуття, я 
відкритий емоційно 5

1.2.1.3. Здатність 
визнавати свою 
провину та вибача-
тися

я ніколи не визнаю свою провину та не ви-
бачаюся 1

я інколи визнаю свою провину та вибачаюся 2
я визнаю свою провину і вибачаюся так час-
то, як і не визнаю її та не вибачаюся 3

я майже завжди визнаю свою провину та 
вибачаюся 4
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я завжди визнаю свою провину та 
вибачаюся 5

1.2.1.4. Здатність 
пробачати себе та 
інших

я ніколи не пробачаю себе та інших 1
я інколи пробачаю себе та інших 2
я так часто пробачаю себе та інших, як і не 
пробачаю 3

я майже завжди пробачаю себе та інших 4
я завжди пробачаю себе та інших 5

1.2.1.5. Здатність 
надавати  
підтримку
іншим

я ніколи не надаю підтримку іншим 1
я інколи надаю підтримку іншим 2
я надаю підтримку іншим так часто, як і не 
надаю її 3

я майже завжди надаю підтримку іншим 4
я завжди надаю підтримку іншим 5

1.2.2.
управління 
конфліктом 

1.2.2. Здатність 
управляти 
конфліктом, 
розуміти конфлікт 
як можливість для 
розвитку

я боюсь та уникаю конфліктів 1
я намагаюсь уникати конфліктів, тому що 
не вмію ними управляти 2

я намагаюся керувати конфліктом, але по-
чуваюся невпевнено 3

я вмію управляти конфліктом, але резуль-
тат не завжди позитивний, усе залежить від  
ситуації

4

мені завжди вдається розв’язати проблемну 
конфліктну ситуацію та не зіпсувати 
відносини

5

1.2.3. 
досягнення 
співпраці

1.2.3. Здатність 
домовлятися та 
співпрацювати 

я зовсім не вмію і не хочу домовлятися та 
співпрацювати з іншими 1

я прагну домовлятися та співпрацювати з 
іншими, але виходить це лише інколи 2

у мене так часто виходить домовитись та 
співпрацювати з іншими, як і не виходить 3

я майже завжди домовляюсь з іншими, 
співпрацюю, знаходжу добре рішення 4

я завжди проявляю бажання до співпраці з 
іншими. я здатен піднятися над ситуацією 
та знайти найкращий вихід для всіх сторін

5

1. соціальна субкомпетентність. 1.3. відносини з самою собою
1.3.1.
самоусвідом-
лення

1.3.1.1. Здатність 
усвідомлювати 
свою поведінку

я ніколи не задумуюсь над власними вчин-
ками. я просто дію 1

я прагну зрозуміти причини своїх дій, але 
не вмію аналізувати свої думки та вчинки 2

я намагаюсь аналізувати власні думки та 
вчинки і в мене це іноді виходить 3

я здатен до самоаналізу. часто це роблю. 
умію осмислювати свої думки та вчинки, 
порівнювати їх зі зразками поведінки

4
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я схильний до постійного самоаналізу, зда-
тен виробляти власну думку та власні погля-
ди. Здатен пояснити власну поведінку

5

1.3.1.2. Здатність 
усвідомлювати свої 
почуття

я не розумію свої почуття, не можу говори-
ти про них 1

я намагаюсь говорити про свої емоції, але 
часто не розумію свій емоційний стан 2

я можу зрозуміти свій емоційний стан, але 
часто не можу назвати почуття 3

я можу зрозуміти свої прості почуття та їх назвати 4
я можу зрозуміти свої складні почуття та їх 
назвати 5

1.3.2.
самооцінка

1.3.2.1. Здатність 
адекватно 
оцінювати себе, 
свою поведінку та 
досягнення

я зовсім не можу оцінити себе реалістично. 
я повністю приймаю оцінки мене іншими 1

я намагаюсь оцінювати себе реалістично, але 
в більшості піддаюсь впливу оцінок інших 2

я часто можу оцінити себе реалістично, але 
інколи піддаюсь впливу оцінок інших 3

я майже завжди оцінюю себе реалістично, 
але інколи піддаюсь незначному впливу оці-
нок інших

4

я завжди адекватно оцінюю себе і влас-
ні досягнення. маю реалістичні уявлення 
про власні можливості, здатний критично 
сприйняти оцінку своєї поведінки іншими, 
здатний відрізняти свої успіхи та помилки 
диференційовано за змістом

5

1.3.2.2. Здатність 
позитивно 
сприймати успіхи 
інших

я не можу позитивно сприймати успіхи ін-
ших, бо вони негативно впливають на мою 
самооцінку

1

я інколи можу позитивно сприйняти успіхи 
інших. але частіше вони негативно вплива-
ють на мою самооцінку

2

я часто позитивно сприймаю успіхи інших. успі-
хи інших рідко впливають на мою самооцінку 3

я майже завжди позитивно сприймаю успі-
хи інших. успіхи інших майже не вплива-
ють на мою самооцінку

4

я завжди позитивно сприймаю успіхи ін-
ших. успіхи інших зовсім не впливають на 
мою самооцінку

5

1.3.3.
самокон-
троль

1.3.3.1. Здатність 
до самодисципліни

я зовсім не здатен контролювати свою 
поведінку 1

у мене часто бувають проблеми з неконтро-льо-
ваним проявом небажаної поведінки 2

у мене інколи бувають проблеми з неконтро-
льованим проявом небажаної поведінки 3

мені майже завжди вдається контролювати 
власні дії та слова 4
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я завжди контролюю свої слова та дії,  
у мене висока самодисципліна 5

1.3.3.2. Здатність 
справлятися зі 
своїми емоціями та 
почуттями

я не здатен справлятися зі своїми емоціями, 
завжди проявляю їх неконтрольовано 1

я інколи можу справлятися зі своїми емоція-
ми, але часто бувають проблеми з їх контролем 2

я часто можу справлятися зі своїми емоціями, 
але інколи бувають проблеми з їх контролем 3

я майже завжди справляюсь зі своїми емо-
ціями та почуттями 4

я завжди справляюсь зі своїми емоціями, 
умію усвідомлено їх контролювати 5

2. комунікативна субкомпетентність. 2.1. комунікація рівня слухання (аудіювання)
2.1.1.
сприймання 
інформації

2.1.1.1. Здатність 
сприймати 
інформацію

у мене завжди бувають проблеми зі сприй-
няттям інформації (повнота і коректність) 1

у мене часто бувають проблеми зі сприйняттям 
інформації (повнота і коректність) 2

у мене інколи бувають проблеми зі сприйнят-
тям інформації (повнота і коректність) 3

я сприймаю інформацію повністю та майже 
коректно 4

я завжди повністю та коректно сприймаю 
інформацію 5

2.1.1.2. Здатність 
аналізувати 
інформацію та 
робити висновки

я зовсім не можу аналізувати інформацію, 
здійснювати узагальнення інформації, синте-
зувати, інтегрувати частини в ціле

1

я іноді можу аналізувати та здійснювати 
узагальнення простої інформації 2

я можу аналізувати та здійснювати узагаль-
нення простої інформації 3

я можу аналізувати та здійснювати узагаль-
нення складної інформації, але поверхово 4

я здатен здійснювати поглиблений аналіз і 
синтез складної інформації 5

2.1.1.3. Здатність 
запам’ятовувати 
необхідну інфор-
мацію

я зовсім не запам’ятовую інформацію 1
я маю не дуже добру пам’ять 2
я маю добру пам’ять 3
я маю дуже добру пам’ять 4
я маю феноменальну пам’ять 5

2.1.2.
сприймання 
психологіч-
ного стану та 
ставлення

2.1.2.1. Здатність 
відчути психоло-
гічний стан іншої 
людини

я зовсім не можу відчувати психологічний 
стан іншого. емоційно глухий 1

я інколи можу відчувати психологічний стан ін-
шого. але часто з цим бувають проблеми 2

я часто можу відчувати психологічний стан ін-
шого. але іноді з цим бувають проблеми 3

я майже завжди відчуваю психологічний 
стан іншого 4
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я завжди відчуваю психологічний стан ін-
шого. емоційно чутливий 5

2.1.2.2. Здатність 
зрозуміти ставлен-
ня інших до себе та 
ситуації

я зовсім не розумію ставлення інших до 
себе в контексті ситуації 1

я інколи проявляю розуміння ставлення ін-
ших до себе залежно від ситуації 2

я часто проявляю розуміння ставлення ін-
ших до себе залежно від ситуації 3

я майже завжди проявляю розуміння став-
лення інших до себе 4

я завжди проявляю високий рівень 
розуміння ставлення інших до себе 5

2.1.3.
розуміння 
потреб, 
повага до 
цінностей і 
поглядів

2.1.3.1. Здатність 
розуміти потреби 
інших

я зовсім не розумію, чого хочуть інші люди 1
я інколи розумію, чого хочуть інші люди 2
я часто проявляю розуміння до потреб інших 3
я майже завжди проявляю розуміння потреб 
інших 4

я завжди проявляю високий рівень розумін-
ня потреб інших 5

2.1.3.2. Здатність 
поважати погляди, 
цінності  та осо-
бистість інших

я зовсім не поважаю погляди та особистість 
інших 1

я інколи проявляю повагу поглядів та осо-
бистості інших 2

я часто проявляю повагу поглядів та осо-
бистості інших 3

я майже завжди проявляю повагу поглядів 
та особистості інших 4

я завжди проявляю повагу поглядів та осо-
бистості інших, високий рівень толерантності 5

2. комунікативна субкомпетентність. 2.2. комунікація рівня говоріння
2.2.1.
передавання 
інформації

2.2.1.1. Здатність 
формулювати 
зміст повідомлення 
та передавати свої 
думки

я зовсім не здатен сформулювати власні 
думки, свою точку зору 1

у мене інколи виходить сформулювати власну 
думку, але це часто погано виходить 2

у мене часто виходить сформулювати влас-
ну думку, але інколи бувають проб-леми з 
передаванням змісту

3

у мене майже завжди добре виходить сфор-
мулювати власні думки 4

я дуже добре формую власні думки. чітко і 
ясно висловлююся 5

2.2.1.2. Наявність 
словникового запасу 
та володіння 
граматикою 
мови

я маю зовсім маленький словниковий запас 
і не володію граматикою мови 1

я маю маленький словниковий запас і слабо 
володію граматикою мови 2

я маю середній словниковий запас і 
непогано володію граматикою мови 3
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я маю досить великий словниковий запас і 
добре володію граматикою мови 4

я маю дуже великий словниковий запас і 
відмінно володію граматикою мови 5

2.2.2.
передавання 
почуттів та 
емоційного 
стану

2.2.2.1. Здатність 
до виразності не-
вербальних та 
паралінгвістичних 
засобів спілкування 
(міміка, жести, 
пози, тембр, тон, 
темп, гучність 
тощо)

я майже не користуюсь невербальними та 
паралінгвістичними засобами комунікації, 
тіло в спілкуванні себе не 
проявляє, мова зовсім не виразна

1

мої невербальні та паралінгвістичні засоби 
комунікації обмежені 2

мої невербальні та паралінгвістичні засоби 
комунікації інколи бувають виразні 3

мої невербальні та паралінгвістичні засоби 
комунікації достатньо виразні 4

мої засоби комунікації дуже виразні, тіло та 
мова дуже яскраві 5

2.2.3.
психологіч-
ний вплив

2.2.3.1. Здатність 
обстоювати власну 
думку

я ніколи не маю власної думки та бажання 
себе виразити 1

я інколи маю власні думки, та зовсім не 
вмію їх відстоювати 2

я маю власні думки, прагну їх відстоювати, 
але не завжди виходить 3

я майже завжди відстоюю власні думки 4
я завжди відстоюю власну думку. маю власні пе-
реконання та велику впевненість у собі 5

2.2.3.2. Здатність 
захищати власні 
потреби

я навіть не намагаюсь захистити власні по-
треби 1

я інколи обстоюю власні потреби 2
я часто обстоюю власні потреби 3
я майже завжди обстоюю власні потреби 4
я завжди обстоюю власні потреби 5

2.2.3.3. Здатність 
переконувати ін-
ших

я зовсім не маю здатностей переконувати 
інших 1

я інколи можу переконати інших на свою 
користь 2

я часто переконую інших на свою користь 3
я майже завжди переконую інших на свою 
користь 4

я завжди переконую інших на свою користь. 
маю великий вплив на інших 5
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 додаток б
навчально-розвивальна програма

«соціально-комунікативна компетентність вчителя»
мета: розвинути соціально-комунікативні субкомпетентності вчи-

телів ЗЗсо, передбачені змістом програми розвитку, в умовах системи 
післядипломної педагогічної освіти.

завдання: 
1) ознайомити вчителів з основними поняттями й термінами теми 

та розкрити їх сутність, систематизувати попередні знання;
2) удосконалити субкомпетентності скк учителів відповідно до 

програми розвитку скк;
3) розвинути особистісні якості та здібності вчителів, що сприяють 

розумінню себе та інших членів соціуму, налагодженню гармонійних 
відносин;

4) створити умови для обміну досвідом і його інтеграції; підви-
щенню їх мотивації до самовдосконалення; усвідомлення власної від-
повідальності за слова, вчинки, відносини, а також кінцеві результати 
комунікативної взаємодії. 

У результаті реалізації програми розвитку скк учителі зможуть:
1) поглибити знання про себе, як самобутню особистість; оволо-

діти техніками, прийомами, методами ефективної комунікації, а також 
етикою ділової взаємодії, що є важливою умовою толерантних відносин 
у колективі тощо;

2) удосконалити здатності, зокрема: а) створення гармонійних ді-
лових відносин з колегами, адміністрацією, учнями та їхніми батьками; 
б) ведення переговорів та управління конфліктними ситуаціями; в) розу-
міння психологічного стану та поведінки людей; г) здійснення міжосо-
бистісного впливу та захисту від маніпулятивного впливу; д) саморегу-
ляції своїх психологічних станів тощо;

3) отримати новий конструктивний досвід професійного спілку-
вання з колегами;

4) посилити власну мотивацію до саморозвитку, самовдоскона-
лення у сфері вербальної взаємодії, що важливо для якості людських  
відносин;

5) усвідомити відповідальність за власні моделі поведінки;
6) розвинути такі якості, як толерантність, усвідомленість, емпа-

тійність, комунікабельність, здатність до самоаналізу та самодисциплі-
ни, урівноваженість, рольова гнучкість, красномовство тощо.

загальна структура програми: її зміст складається з 18-ти занять, 
кожне з яких триває дві академічні години. Заняття побудовано на прин-
ципах «моделі навчання дорослих д. колба» та містять чотири частини: 
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1) особистий досвід, 2) осмислення досвіду, 3) побудова теоретичних 
концепцій, 4) застосування їх на практиці. кожний компонент цієї моделі 
може бути початком для всіх інших. 

цільова група: вчителі ЗЗсо, кількістю 12–18 осіб у групі. 
Навчально-тематичний план програми розвитку скк учителів ЗЗсо 

подано в таблиці 1.
 Таблиця 1

навчально-тематичний план програми 

№ тема 
кількість
академіч-
них годин

Вступ
1 вступ до програми. Знайомство. мета. Завдання. групова 

угода
2

Розділ 1. Комунікативна субкомпетентність
2 1.1. основи процесу комунікації 2
Модуль: субкомпетентність «комунікація рівня слухання»
3 1.2. сприймання: рівень інформації 2
4 1.3. сприймання: рівень емоцій, почуттів, ставлення 2
5 1.4. сприймання: рівень цінностей і потреб 2
Модуль: субкомпетентність «комунікація рівня говоріння»
6 1.5. передавання інформації 2
7 1.6. передавання емоцій, почуттів і ставлення 2
8 1.7. психологічний вплив 2
Розділ 2. Соціальна субкомпетентність
Модуль: міжособистісні відносини
9 2.1. встановлення та підтримування відносин 2
10 2.2. управління конфліктом 2
11 2.3. співпраця (партнерські відносини) 2
Модуль: відносини з членами та інституціями суспільства
12 2.4. дотримання соціальних норм 2
13 2.5. виконання соціальних ролей 2
14 2.6. соціальна активність 2
Модуль: відносини особистості з самою собою
15 2.7. самоусвідомлення 2
16 2.8. самоконтроль і саморегуляція 2
17 2.9. самооцінка 2
Завершення програми
18 Завершення програми. підведення підсумків 2

разом 36
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Зміст програми

Заняття 1.
Тема «Вступ до програми. Знайомство з групою»

Мета: створити психологічні умови для розвиваючої взаємодії в 
групі та індивідуального налаштування на розвиток скк. 

представлення курсу й ознайомлення з цілями, завданнями та планом. 
ознайомлення з авторською моделлю скк. проведення методи-

ки самооцінки рівня скк учасників. укладання групової угоди. Зна- 
йомство групи за допомогою групових вправ. постановка індивідуаль-
них цілей.

Результат: учасники ознайомлені з цілями, завданнями, планом 
спецкурсу й авторською моделлю скк; мають результати самооціню-
вання скк; знають групові правила й усвідомлюють відповідальність за 
їх дотримання; називають членів групи на ім’я; мають довіру до групи 
та тренера; усвідомлюють мету програми, а також потребу вдосконалю-
вати власні соціально-комунікативні здібності.

Заняття 2.
Тема «Основи процесу комунікації»

Мета: закласти теоретичні основи для розуміння механізму комуні-
кації як дво- та багатостороннього процесу обміну повідомленнями.

Теоретична частина. модель комунікаційного процесу, кодування-
декодування, комунікативні бар’єри та канали, зворотний зв’язок, рівні 
комунікації. ділова комунікація як головний вид комунікації вчителя. 
особливості професійно-ділової та фахової комунікації. 

Практична частина. індивідуальна робота з кейсом «розпізнай 
бар’єр комунікації за ситуацією». робота в групах: «1. перелічити 
бар’єри комунікації – відправника та одержувача. 2. розробити спосо-
би щодо подолання кожного бар’єра». індивідуальна вправа. «визначити 
цілі: нарада, батьківські збори, шкільне свято, перемовини з адміністра-
цією, іспит, виховна бесіда з учнем тощо».

Результат: учасники розуміють те, як відбувається комунікатив-
ний процес; розрізняють компоненти процесу комунікації та типи 
комунікативних сигналів; наводять приклади бар’єрів комунікації 
та способи їх подолання; усвідомлюють особливості професійно- 
ділової комунікації. 
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Заняття 3.
Тема «Сприймання: рівень інформації»

Мета: розвиток здатності вилучати, опрацьовувати та сприймати 
інформацію.

Теоретична частина. види слухання за о. келлі: критичне (спрямо-
ване), емпатичне, нерефлективне, активне рефлективне. техніки актив-
ного слухання. типи питань.

Практична частина. індивідуальна вправа «тест на сприйняття 
інформації». відпрацьовування технік активного слухання та типи  
питань у трійках.

Результат: учасники усвідомлюють різницю між видами слухання; 
розуміють особливості активного рефлективного слухання; розрізняють 
типи питань та їх функції; уміють використовувати техніки активного 
слухання та різні типи питань.

Заняття 4.
Тема «Сприймання: рівень емоцій, почуттів і ставлення»

Мета: розвиток здатності вчителя відчувати, розрізняти й сприйма-
ти емоції та почуття, розуміти ставлення інших.

Теоретична частина. емоції та почуття, їх різниця. карта емоцій. 
емпатія. калібрування та сенсорна чутливість до паралінгвістичних і 
невербальних компонентів комунікації. психологічне настановлення. 
складні почуття. 

Практична частина. групові вправи «палітра емоцій», «ліфт/по-
тяг», «складні почуття», «так». перегляд наукових фільмів «вивчення 
людських емоцій» та «експеримент з соціальної психології».

Результат: учасники усвідомлюють різницю між емоціями й по-
чуттями; пояснюють зміст паралінгвістичних і невербальних сиг-
налів; розуміють, що таке емпатія та складні почуття; уміють ви-
значати основні емоції співрозмовника та розуміти його ставлен-
ня; мають чітке уявлення про вплив настанов на якість сприйняття  
співрозмовника.

Заняття 5.
Тема «Сприймання: рівень цінностей і потреб»

Мета: розвиток здатності розуміти, ураховувати й поважати потреби 
та цінності особистості людини, які визначають її поведінку.

Теоретична частина. потреби та цінності як внутрішні чинники по-
ведінки особистості людини. ієрархія потреб а. маслоу. класифікації 
цінностей. типологія систем цінностей р. грейвза. сприйняття поглядів 
людини без оцінювання, толерантність.
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Практична частина. робота в групах «методи задоволення потреб учнів 
залежно від їх потреб». індивідуальна вправа «мої цінності». робота з кейса-
ми: «визначить, які потреби та цінності в героя книги/фільму/мультфільму».

Результат: учасники класифікують потреби за теорією а. маслоу, 
цінності – за різними типологіями; усвідомлюють важливість нейтраль-
ного сприйняття особистості людини; розуміють власні цінності та по-
треби; уміють визначати цінності й потреби співрозмовника.

Заняття 6.
Тема «Передавання інформації»

Мета: розвиток здатності ефективно передавати інформацію.
Теоретична частина. ефективна передача інформації. правила зво-

ротного зв’язку. 
Практична частина. групова вправа «Намалюйте рисунок, який я 

бачу». робота в підгрупах «принципи ефективного передавання інфор-
мації». рольова гра «дайте зворотний зв’язок».

Результат: учасники знають принципи ефективного передавання 
інформації; називають правила зворотного зв’язку; уміють зрозуміло 
висловлювати власну думку та ефективно передавати інформацію; за-
безпечувати високоякісний зворотний зв’язок.

Заняття 7.
Тема «Вираження емоцій, почуттів і ставлення»

Мета: розвиток здатності ефективно передавати емоції, почуття та 
своє ставлення.

Теоретична частина. емоції й почуття. послідовність дій з метою управ-
ління емоціями. реакції на виникнення негативних емоцій. алгоритм послі-
довного відкритого вираження почуттів за допомогою «я-повідомлення». 
чотири принципи дії емоцій. способи управління емоціями.

Практична частина. структурована дискусія. вправа «вербалізація 
емоцій за допомогою техніки “я-повідомлення”». робота у підгрупах 
«квадрант управління емоціями».

Результат: учасники усвідомлюють, коли потрібно стримувати по-
чуття, а коли їх виражати; знають техніки вербалізації почуттів; уміють 
доречно й ситуативно правильно передавати почуття.

Заняття 8.
Тема «Психологічний вплив»

Мета: розвиток здатності впливати на співрозмовника та переконувати.
Теоретична частина. види психологічного впливу. техніки аргумен-

тації. харизма. секрети успішного виступу перед аудиторією.
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Практична частина. групова гра «мотлох». індивідуальна вправа 
«решітка аргументації». робота в підгрупах «переконай групу». групова 
вправа «презентація».

Результат: учасники знають, за рахунок чого можна впливати на 
співрозмовника; розуміють, як вибудовувати аргументацію; називають 
прийоми успішного виступу; визначають складові харизми; уміють пе-
реконувати співрозмовника та впливати на групу.

Заняття 9.
Тема «Встановлення і підтримування відносин»

Мета: розвиток здатності встановлювати та підтримувати гармоній-
ні відносини з усіма суб’єктами освітньої діяльності.

Теоретична частина. рапорт як спосіб мотивації до спілкування. сім 
рівнів соціально-психологічного контакту за а. маслоу. особистісний 
кордон. принципи асертивної поведінки. принципи гармонійних відно-
син та етапи їх розвитку.

Практична частина. групова вправа «встановіть і відчуйте кордон». 
групова дискусія «чи вмію я говорити “Ні” та захищати свої кордони?» 
індивідуальна вправа «діагностика рівня соціально-психологічного кон-
такту значущих відносин».

Результат: учасники знають, що таке рапорт і як у нього входити; нази-
вають сім рівнів соціально-психологічного контакту; визначають принципи 
асертивної поведінки; уміють встановлювати та відчувати особисті кордо-
ни співрозмовника; усвідомлюють як вибудовувати гармонійні відносини.

Заняття 10.
Тема «Управління конфліктом»

Мета: розвиток здатності управляти конфліктом, розуміти конфлікт 
як можливість розв’язання проблеми та виходу на інший рівень відносин. 

Теоретична частина. конфлікт як соціальне явище. типи конфліктів 
і конфліктогенів. стилі вирішення конфлікту. управління конфліктом. 
види маніпуляцій, алгоритм протидії їм.

Практична частина. тестування на стиль вирішення конфлікту. ро-
льова гра «врегулюйте конфлікт у школі». перегляд відео «види маніпу-
ляцій і способи захисту» та групове обговорення.

Результат: учасники знають позитивні та негативні функції кон-
флікту; називають типи конфліктів та конфліктогенів, формули конфлік-
тів; усвідомлюють свій та оптимальний стиль розв’язання конфліктів; 
мають уявлення про способи запобігання та розв’язання конфлікту; ви-
значають типи маніпуляцій та способи захисту від них; уміють врегу-
льовувати конфліктну ситуацію.
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Заняття 11.
Тема «Співпраця»

Мета: розвиток здатності досягати співпраці з усіма суб’єктами 
освітньої діяльності.

Теоретична частина. ознаки ефективної робочої групи, стадії роз-
витку групи, групова динаміка. типи, стилі та стратегії ведення перемо-
вин. стратегія «Win/Win».

Практична частина. групова вправа «визначить роль лідера на кож-
ному етапі розвитку групи». рольова гра «ведення перемовин».

Результат: учасники знають стадії розвитку групи та завдання ліде-
ра; називають типи, стилі та стратегії ведення перемовин; уміють вести 
перемовини в стилі співпраці та пошуку взаємної вигоди; усвідомлюють 
необхідність співпраці з іншими для досягнення мети.

Заняття 12.
Тема «Дотримання соціальних норм»

Мета: закласти теоретичну основу для розуміння законів соціуму.
Теоретична частина. структура соціуму. правила та закони соціу-

му. соціальні ритуали. етикет, як частина суспільних очікувань. діловий 
етикет: роль та значення, основні принципи. етикет зовнішнього вигля-
ду, телефонної розмови, ділової зустрічі, електронного листа. Непри-
йнятний тон ділової мови. 

Практична частина. експрес-тест на знання ділового етикету. робо-
та в парах «етикет зовнішнього вигляду». рольові ігри «телефонна роз-
мова», «ділова зустріч», групове обговорення.

Результат: учасники мають уявлення про структуру та закони соціу-
му; називають приклади соціальних ритуалів; знають правила ділового 
етикету; уміють вести телефонну бесіду та проводити ділову зустріч із 
дотриманням правил етикету.

Заняття 13.
Тема «Виконання соціальних ролей»

Мета: розвиток здатності розуміти та виконувати соціальні ролі.
Теоретична частина. соціальні ролі, їх гнучкість. рольова матриця: 

очікування, поведінка, домагання. рольові сценарії, ігри та конфлікти. 
психологічна маска. групові ролі.

Практична частина. групова гра «карусель». психодраматична гра 
«конфлікт ролей». ділова гра «групові ролі в прийнятті групового рішення».

Результат: учасники мають уявлення про рольові матриці, сценарії, 
конфлікти; знають свої соціальні ролі; визначають групові ролі; уміють ви-
конувати різні соціальні ролі та розв’язувати конфлікт між учасниками.
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Заняття 14.
Тема «Соціальна активність»

Мета: розвиток здатності бути соціально-активним членом суспільства.
Теоретична частина. суспільні відносини. роль соціальної актив-

ності в житті людини. соціальна активність учителя.
Практична частина. робота в підгрупах «Форми соціальної актив-

ності». індивідуальні вправи «соціальний атом» і «план розвитку моєї 
соціальної активності», групове обговорення.

Результат: учасники розуміють роль суспільної активності в жит-
ті; усвідомлюють відповідальність за відносини з іншими; визначають 
форми суспільної активності; уміють встановлювати контакти з іншими 
людьми; мають наміри вести активне суспільне життя.

Заняття 15.
Тема «Самоусвідомлення»

Мета: розвиток здатності до рефлексії. 
Теоретична частина. роль рефлексії в самоусвідомленні. структура, 

види та рівні рефлексії. Функції рефлексії. Що заважає рефлексії. мето-
ди рефлексії.

Практична частина. індивідуальні вправи «вікно джохарі», «реф-
лексія діяльності: дії в минулому. успіхи. проблеми. планування май-
бутнього», групове обговорення.

Результат: учасники знають, що таке рефлексія та її функції; на-
зивають компоненти, види та рівні рефлексії; розуміють, що може за-
важати рефлексії; уміють спостерігати за собою та аналізувати стани, 
дії, відношення тощо; усвідомлюють важливість рефлексії для свідо- 
мого життя.

Заняття 16.
Тема «Самоконтроль та саморегуляція»

Мета: розвиток здатності до самоконтролю та саморегуляції.
Теоретична частина. емоційне вигорання: рівні, стадії, наслідки, 

симптоми. профілактика емоційного вигорання за допомогою визна-
чення й контролю власного емоційного стану. способи саморегуляції 
(управління диханням, фізичні вправи, вплив словом, творчість тощо).

Практична частина. індивідуальні вправи «медитація», «малюємо 
свій стан – актуальний і бажаний», групове обговорення.

Результат: учасники розуміють симптоми, стадії, рівні; усвідомлю-
ють наслідки емоційного вигорання; називають способи профілактики 
емоційного вигорання; знають способи саморегуляції; уміють контролю-
вати емоції та вчинки, здійснювати профілактику емоційного вигорання.
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Заняття 17.
Тема «Самооцінка»

Мета: розвиток здатності до адекватної самооцінки.
Теоретична частина. структура, види та рівні самооцінки.
Практична частина. індивідуальні вправи «На якій я сходинці?», «мої 

досягнення», групове обговорення. групова вправа «гарячий стілець».
Результат: учасники знають структуру, види, рівні самооцінки; 

усвідомлюють рівень власної самооцінки; уміють адекватно оцінюва-
ти себе та власні досягнення, а також адекватно реагувати на критику й 
компліменти.

Заняття 18.
Тема «Завершення курсу. Підбиття підсумків»

Мета: рефлексія здобутого досвіду та самоудосконалення.
Теоретична частина. підведення підсумків. Завершення групового 

процесу. прощання.
Результат: кожний учасник має почуття наповненості та вдячності 

групі й тренеру; уміє підбивати підсумки власної діяльності та вислов-
лювати почуття групі; має готовність завершити груповий процес.

реалізація програми здійснюється за допомогою комплексу форм, 
методів і засобів забезпечення розвитку скк особистості вчителя.

використовуються такі форми розвивального впливу: тренінг, само-
стійна робота, групова супервізія.

до методів зараховано такі: міні-лекція, структурована дискусія, ді-
лові та рольові ігри, обговорення проблемних ситуацій, евристичні бесі-
ди, дебати, соціометрія, психодрама, сторителлінг, розбір кейсів, індиві-
дуальні та групові вправи, кіноаналіз, відеоаналіз тощо. 

Застосовуються такі засоби: вправи з текстами й опитувальниками, 
вправи-розігріви, наочні матеріали, ноутбук, екран із проектором, фліп-
чарт, маркери, стікери, роздатковий матеріал, фломастери, ручки, олівці, 
аркуші паперу а3, а4, клей, ножиці, набори кольорового паперу.

для розроблення програми використано: а) матеріали вітчизня-
них і зарубіжних тренінгів, семінарів, конференцій, де автор програми 
був учасником, ведучим або організатором, які зібрано впродовж 20-ти 
років; б) науково-теоретичні доробки вітчизняних і зарубіжних учених із 
цієї проблеми; в) популярні видання (праці, відео) з означеної проблеми 
відомих тренерів, коучів, гуру; г) значний практичний досвід автора в 
навчанні дорослих, зокрема учителів.
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 додаток в 
заняття «вираження емоцій, почуттів, ставлення»

І. основне
Формат: тренінгове заняття
Мета: розвинути здатності ефективно передавати власні емоції, 

почуття та ставлення.
Тривалість: 1,5 год 
Кількість учасників: 12–18 осіб
Категорія учасників: учителі ЗЗсо
Обладнання:
 – простора кімната; стільці виставлені у формі кола; чотири столи, 

розміщені в кімнаті на певній відстані один від одного;
 – інформаційний матеріал: презентація, картки з «ти-повідом-леннями», 

алгоритмом «я-повідомлення» і назвами квадрантів управління емоціями, а та-
кож екран із проектором, фліпчарт, маркери, скотч, ножиці, кольорові стікери.

II. структура тренінгового заняття
№ зміст діяльності час ресурсне забезпечення

1 вступ до заняття 3 хв слайд презентації з назвою та метою 
заняття

2 вправа «криголом» 7 хв місце в кімнаті

3 структурована дискусія 15 хв підготовлені аркуші а4: «так», «Ні», 
«можливо, так», «можливо, ні»

4 міні-лекція 8 хв презентація на проекторі. Фліпчарт, маркери

5

вправа «вербалізація емоцій 
за допомогою техніки 
“я-повідомлення”»: 
1)• у парах;
2)• індивідуально

20 хв

підготовлені картки з «ти-
повідомленням» та з алгоритмом 
«я-повідомлення»

6 міні-лекція. продовження 7 хв презентація на проекторі. Фліпчарт, маркери

7 робота в підгрупах «квадрант 
управління емоціями» 30 хв підготовлені картки з назвою квадранта

8 підведення підсумків заняття. 
вправа «Незакінчені речення» 8 хв аркуші фліпчарту

9 процедура прощання 2 хв –

III. сценарний план тренінгового заняття
вступ до заняття (3 хв) 
тренер вітається, оголошує тему, мету та регламент заняття. пояснює, чому 

вчителю важливо розвивати свої здатності ефективно передавати та вербалізу-
вати власний емоційний стан, мотивує учасників до навчання та розвитку.

вправа «криголом» (7 хв)
Мета: сприяти згуртованості учасників, створенню доброзичливої 

атмосфери та комфорту під час роботи, налаштуванню на тему.
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Хід проведення: учасникам пропонується ходити кімнатою, зустрі-
чатись по черзі з кожним колегою, зупинятися та виражати до кожного 
власне ставлення будь-якими невербальними засобами спілкування. 

обговорення:
−• чи вдалося вам передати своє ставлення до людини невербально? 

Що заважало? 
−• чи розуміли ви ставлення до вас колег за їх невербальними знаками? 
структурована дискусія (15 хв)
Мета: актуалізувати проблему вираження емоцій вчителями, вияви-

ти ставлення та підготувати учасників до сприйняття нової інформації.
Хід проведення: у кутках кімнати вивішуються аркуші а4 з написами: 

«так», «Ні», «можливо, так», «можливо, ні». учасникам пропонується ви-
брати свій куток, відповідно до відповіді на питання «як ви вважаєте, чи має 
учитель проявляти власні емоції та почуття в шкільній роботі?». учасники кож-
ної групи мають порадитись один з одним, висловити й пояснити свою думку. 

обговорення:
– чи хто змінив свою думку? чому?
міні-лекція (8 хв)
Мета: систематизувати та структурувати емпіричні знання вчителів 

про емоційну сферу, розширити уявлення про деякі психічні феномени, 
ознайомити з успішними алгоритмами поведінки.

інформаційні блоки
Основні поняття:
Емоції це особливий клас психічних станів, які відображають став-

лення людини до навколишнього світу, до інших людей, до самої себе 
та до результатів своєї діяльності. в емоційних переживаннях відобра-
жається життєва значущість інформації. якщо предмети чи явища задо-
вольняють потреби людини або полегшують їх задоволення, то в неї ви-
никають позитивні емоції, якщо ні – негативні.

Почуття це одна з основних форм переживання людиною свого 
ставлення до явищ дійсності. вони більш стійкі та постійні в порівнянні 
з емоціями, що виникають у відповідь на конкретну ситуацію. струк-
тура почуття складається не лише з емоцій, а й з більш узагальненого 
ставлення людини, пов’язаного з розумінням, знанням. тісний зв’язок 
почуттів з емоціями виявляється передусім у тому, що кожне почуття пе-
реживається й розкривається через конкретні емоції.

Послідовність дій із метою управління емоціями:
1.•визнання наявності
2.•ідентифікація та вербалізація
3.•розпізнавання джерела
4.•контроль та нейтралізація
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Реакції на виникнення негативних емоцій:
1.•стримування, придушення, взяття під жорсткий контроль (у ре-

зультаті – психічні розлади, вигорання, придушення всього емоційного 
центру та втрата доступу до позитивних емоцій). 

2.•виплеск назовні, звинувачення оточуючих (у результаті – соціаль-
на ізоляція, розлад відносин, проблеми у спілкуванні та депресії).

3.•відкрите конструктивне вираження (єдиний, що не має руйнівних 
наслідків).

Алгоритм послідовного відкритого вираження почуттів за допомо-
гою «Я-повідомлення»:

1.•визнайте наявність почуття
2.•Назвіть почуття
3.•Заплануйте розмову з об’єктом почуття
4.•опишіть співрозмовнику ситуацію через «я-повідомлення»
5.•відкрито виразіть почуття через «я-повідомлення»
6.•сформулюйте свої бажання й очікування через «я-повідомлення»
7.•уважно вислухайте зворотний зв’язок
Приклад «Я-повідомлення»: 
«коли ти робиш усе по-своєму, я впадаю в розпач, адже думаю, що для тебе 

не важлива моя думка. я була б рада, якби ми разом вирішували, що робити».
Приклади початку фрази з «Я-повідомленням»:
я взнав… мені здається, що… коли я бачу, що… я помічаю, що... мені 

заважає... я відчуваю... я збентежений тим, що… я не люблю, коли... мене 
ображає, коли... я злюсь, якщо... я хотів би попросити… я був би рад... мені 
хотілося б... я чекаю, що... я сподіваюсь на... я був би задоволений, якщо…

вправа «вербалізація емоцій за допомогою техніки “Я-пові-
домлення”» (20 хв)

Мета: формування та тренінг вміння вербалізації власних емоцій.
І етап. Робота в парах.
Хід проведення: тренер розділяє учасників на пари. кожна пара отри-

мує картку, на якій написано «ти-повідомлення».
Завдання: трансформувати «ти-повідомлення» у «я-повідомлення».
картки з фразами:
Картка 1. вічно ти запізнюєшся!
Картка 2. де ти пропадав весь цей час!?
Картка 3. припини ревіти!
Картка 4. ти мав мене попередити!
Картка 5. Не роби так більше!
Картка 6. тебе не цікавить, що я думаю!
Картка 7. ти завжди чиниш лише відповідно до власних інтересів!
Картка 8. ти такий неорганізований!
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ІІ етап. Індивідуальна робота.
хід проведення: кожний учасник пригадує найбільш актуальну для 

нього проблемну ситуацію у відносинах з якоюсь людиною, до якої по-
трібно висловити почуття, та письмово формулює «я-повідомлення» за за-
пропонованим тренером алгоритмом. усі охочі читають свої повідомлення 
вголос. тренер корегує за необхідності. Йому може допомагати група.

обговорення:
– які емоції ви переживали, виконуючи цю вправу?
– Що вдавалося легко, а що викликало труднощі?
– чи зможете ви висловлюватись надалі за таким принципом?
міні-лекція. продовження (7 хв)
мета: систематизувати та структурувати емпіричні знання вчителів про 

емоційну сферу, розширити уявлення про способи управління емоціями.
інформаційні блоки.

Чотири принципи дії емоцій
Значення емоцій у житті людини неймовірно високе. виявляється, 

що емоції є корисним інструментом, який можна активно використову-
вати. було доведено, що низький градус емоцій вносить дезорганізацію, 
а високий – призводить до стрімкого виснаження.

перший принцип. чим вище емоційне збудження, тим якісніше людина ви-
конує свою роботу. ефективність дій зростає. поступово емоційне збудження до-
ходить до свого піку, який також відомий як оптимальне емоційний стан. потім, 
якщо емоційне збудження продовжує зростати, то ефективність виконання робо-
ти знижується. це підтверджується законом Йеркса–додсона. він говорить, що 
існує оптимальний емоційно-мотиваційний рівень, до якого необхідно прагнути. 
якщо емоції перевершують цю планку, то в людини пропадає бажання навчатися, 
вона зацікавлена лише в результаті. З’являється страх не отримати цей результат. 

другий принцип. цей принцип, що пояснює вплив емоцій на людину, ви-
пливає з закону сили і. п. павлова. Закон говорить, що порушення може пере-
йти в позамежне гальмування, якщо на організм впливають сильні подразни-
ки. один із найбільш сильних подразників – це хвилювання. деструктивний 
вплив може надавати і радість. тобто середні за складністю справи мають су-
проводжуватися середнім збудженням. під час виконання серйозних завдань 
стоїть знизити вплив емоцій на діяльність людини, щоб зробити їх добре. так 
можна досягти максимальної концентрації уваги й ефективності.

третій принцип. чим вище емоційне напруження, тим гірше ми робимо 
вибір. вогнища збудження набувають чинності, вони починають домінувати 
над пам’яттю. так ми перестаємо бачити правильні рішення. інтенсивні емоції 
змушують ігнорувати контраргументи. людина вважає себе абсолютно правим.

четвертий принцип. цей принцип схожий із правилом руху реверсив-
ною смугою. існує дві групи емоцій. перша – активні, позитивні емоції 
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людини, також звані стенічними. сюди належать ті почуття, які сприятли-
во впливають на організм (наприклад, захоплення, радість, подив). друга 
група – це пасивні емоції, також звані астенічними. Нудьга, смуток, апатія, 
сором. вони негативно позначаються на життєвих процесах нашого орга-
нізму. обидві групи емоцій працюють за принципом одностороннього руху.

робота стенічних емоцій відбувається наступним чином. якщо людина від-
чуває радість або здивування, то його мозок та інші органи отримують додаткове 
харчування через розширення кровоносних судин. людині не властива втома, 
навпаки, він намагається більше працювати, перебувати в русі. Нам знайома 
ця ситуація, коли радість змушує бігати, кричати, стрибати від захвату, голосно 
сміятися та сильно жестикулювати. ми відчуваємо додаткову енергію, силу, яка 
змушує нас рухатися. радісна людина відчуває приплив бадьорості. розширення 
кровоносних судин стимулює мозок на продуктивну роботу. у людини можуть 
виникнути яскраві та неординарні ідеї, вона швидше думає та краще міркує.  
у всіх сферах спостерігається позитивна роль емоцій у житті людини.

прямо протилежний вплив емоцій на людину спостерігається при асте-
нічних емоціях. кровоносні судини звужуються, через що внутрішні орга-
ни і, найголовніше, мозок відчувають нестачу харчування, анемію. смуток 
(або інші астенічні емоції) стимулюють блідість шкіри, зниження темпера-
тури. людина може відчувати озноб, утруднення дихання. природно, що 
якість розумової діяльності знижується, виникає апатія і млявість. людина 
втрачає інтерес до виконання завдань, повільніше міркує. астенічні емоції 
провокують втома і слабкість. З’являється бажання сісти, оскільки ноги пе-
рестають тримати. якщо пасивні емоції надають довгостроковий вплив на 
організм, то й усі життєві процеси починають випробовувати їх негативний 
вплив (може виникнути депресія, вийти з якої не завжди просто).

правило одностороннього руху, про який говорилося вище, спрацьовує у 
разі однозначних емоцій. у цього правила є незначні винятки. але 90 % одно-
значних емоцій можуть або знизити людський потенціал, або збільшити його.

тому емоції людини можна розподілити за такими групами:
– однозначні емоції, позитивно впливають на діяльність;
– однозначні емоції, що негативно впливають на діяльність;

Квадрант управління емоціями
1. Зниження негативних емоцій –  
    оперативне управління

3) підвищення позитивних  
    емоцій – оперативне управління 

2. Зниження негативних емоцій –  
    стратегічне управління

4) підвищення позитивних    
    емоцій – стратегічне управління

у одній площині розміщуємо емоції за принципом впливу на діяль-
ність та відповідно дії по їх зниженню або підвищенню.

у другій площині розміщуємо свої дії за принципом оперативного 
втручання (тобто, що можна робити одразу ж під час виникнення емоцій) 
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або роботи на майбутнє (тобто що дає результат у віддаленій перспективі).
робота в підгрупах «квадрант управління емоціями» (30 хв)
Мета: систематизувати знання про способи управління емоціями.
Хід проведення: тренер ділить учасників на чотири групи (наприклад, 

по черзі називає учасників «весна», «літо», «осінь», «зима», а потім їх 
групує за цим принципом) і видає їх картку з назвою одного з квадрантів 
управління емоціями. кожна група працює над завданням 5 хв, а потім 
презентує власні напрацювання.

Завдання: скласти перелік методів, за допомогою яких можна керу-
вати емоціями.

варіанти тренера (можна додавати після презентації команд): 
у першому квадранті допомагає тіло, тому через нього краще за все 

управляти емоціями: порухатися, подихати, вмитися, прийняти душ тощо.
у другому квадранті теж корисно все, що пов’язане з тілом: вести здоро-

вий спосіб життя, проводити антистресові заходи, відпочивати, профілактич-
но вивільняти накопичені емоції за допомогою спорту, арт-терапії. можна 
задіяти ментальні методи: зміна ставлення до людей і подій, психотерапія.

у третьому квадранті ми говоримо про посилення потрібних емоцій, 
і найкращий варіант тут – самоналаштування, промовляння, візуалізація.

у четвертому квадранті говориться про довгостроковий вплив, і тут 
працюють медитації, аутотренінг, рефреймінг, позитивне мислення.

обговорення:
•– які емоції ви вважаєте важливими для передавання своїм учням, 

їх батькам, колегам, керівникам?
•– які емоції не допустимі в шкільній роботі?
•– Що викликає у вас гарні емоції? які ваші власні джерела задоволення? 

підведення підсумків. вправа «незакінчені речення» (8 хв)
Мета: систематизувати інформацію, отриману на занятті учасника-

ми, активізувати мотивацію її використання після заняття.
Хід проведення: тренер вивішує на стінах тренінгової кімнати аркуші фліп-

чарту, зверху яких написані фрази у формі незакінчених речень, пропонує учасни-
кам осмислити індивідуальну та спільну роботу на занятті, підходити до аркушів 
фліпчарту та закінчувати ці речення на свій розсуд. Фрази можуть бути такими: 

– сьогодні я зробив висновок, що…
– Найважливіше – це…
– З цієї хвилини я буду… 
– дякую учасникам та тренеру за…
процедура прощання (2 хв)
Мета: сприяти зняттю емоційної напруги.
Хід проведення: наприкінці тренер дякує всім за спільну працю, нага-

дує наступну тему для роботи та пропонує закінчити заняття оплесками.
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