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The article deals with the important problem of modern pedagogy – nurturing of gifted 

students. To improve Ukrainian practice of work with the students having high abilities, it is 

important to study the scientific pedagogical experience of the most developed countries of the 

world. The State of Israel is one of the countries which have great experience in the field of gifted 

children development.  

The purpose of the article is to analyze some theoretical foundations of Israeli scientists as 

for pedagogical support of gifted students. The analysis of theoretical foundations of Israeli 

scientists shows that they hold to the following pedagogical concepts and theories of pedagogical 

support of giftedness: creative personality (E. Landau), psychological foundations of personality 

(H. David, B. Nevo), identification, evaluation and development of giftedness (D. Nevo, Sh. 

Rosemarin, R. Zorman), development of pedagogical creativity of teachers and professional 

formation of a teacher (H. David, B. Eilam, H. Vidergor).    

E. Landau states that it is very important to create special educational environment for the 

children with high abilities.  She also thinks that it is necessary to develop creativity first of all 

because creativity allows developing other kinds of giftedness. Moreover, Landau is sure that the 

only way to reach success in the nurturing gifted children is for teachers, scientists, specialists and 

parents to work closely together. The other Israeli scientist H. Vidergor considers creating special 

educational programs to be the obligatory condition for nurturing gifted students. Such programs 

allow working with the gifted more effectively and bring better results. She also thinks that it is 

necessary to work with gifted children in separate groups, special classes or specialized schools. 

The goal of specialized educational institutions is to disclose the unique intellectual, creative and 

personal abilities of children and youth. H. David insists on giving special preparation for teachers 

who work with gifted children. She worked out the specific characteristics that a teacher of the 

gifted students should have. H. Vidergor also distinguishes the ten components of pedagogical 

success. 

So, theoretical foundations of Israeli scientists as for pedagogical support of gifted students 

will help to expand the understanding of the problem and to enrich the Ukrainian pedagogical 

knowledge about gifted children education. 

Keywords: Israel, theoretical foundations of pedagogical support, gifted children, 

education and nurturing of gifted students. 
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РОЛЬ ОБЛАСНИХ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У 

ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Стаття висвітлює роль обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти у 

забезпеченні педагогічної підтримки обдарованих школярів. Розкрито основні напрямки 

роботи інститутів щодо розвитку обдарованості (підвищення професійної майстерності 

педагогів, семінари для керівників закладів освіти, організація та проведення Всеукраїнських 

предметних олімпіад, конкурси професійної майстерності, створення банку 

«Обдарованість», публікація видань, що висвітлюють досягнення обдарованих дітей та 
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молоді, координація роботи освітніх установ області у питаннях підтримки обдарованих 

школярів та ін.).  На прикладі Донецької та Луганської областей схарактеризовано основні 

напрями діяльності міських науково-методичних центрів та міських і районних методичних 

кабінетів у педагогічній підтримці обдарованих школярів східноукраїнського регіону. 

Ключові слова: обдаровані школярі, обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, педагогічна підтримка, східноукраїнський регіон. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

і практичними завданнями. Освіта обдарованих дітей та молоді є одним з пріоритетів 

державної та регіональної політики в Україні, оскільки реформи та соціальний прогрес 

потребують інновацій, нових ідей та залучення талановитої молоді. У східноукраїнському 

регіоні склалися ефективні регіональні системи педагогічної підтримки обдарованих 

школярів та молоді, які охоплюють усі ланки системи освіти від обласного департаменту 

освіти та науки до закладів позашкільної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор. Різні аспекти педагогічної підтримки обдарованих 

дітей та молоді досліджують багато вітчизняних та зарубіжних учених. Теоретичні питання 

педагогіки та психології обдарованості висвітлені у роботах Д. Богоявленської, 

Дж. Гілфорда, Г. Костюка, О. Леонтьєва, О. Матюшкіна, В. Моляко, Дж. Рензуллі, 

П. Торранса, Дж. Фрімен, М. Холодної та ін. Питання педагогічної підтримки школярів та 

студентів, створення сприятливих умов для розвитку креативності досліджували В. Алфімов, 

В. Андреєв, О. Антонова, М. Євтух, І. Звєрєва, О. Кульчицька, О. Кучерявий, С. Максименко, 

О. Музика, Л. Попов, К. Приходченко, В. Рибалка, С. Сисоєва, Г. Сорока, В. Тесленко та ін. 

Зарубіжний досвід узагальнили І. Бабенко, О. Бевз, О. Бочарова, Л. Кокоріна, О. Золотарьова, 

Д. Перепадя, А. Скирда, П. Тадеєв, Н. Теличко та ін. Виділення раніше не вирішених 

частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Протягом останніх 

двох десятиліть значно підсилилася роль обласних інститутів післядипломної педагогічної 

освіти у забезпеченні педагогічної підтримки обдарованих школярів, що не знайшло свого 

висвітлення у наукових виданнях.  

Метою статті є розкриття ролі обласних інститутів післядипломної педагогічної 

освіти у забезпеченні педагогічної підтримки обдарованих школярів на прикладі Донецької 

та Луганської областей.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Регіональні системи педагогічної 

підтримки обдарованих дітей і молоді у східноукраїнському регіоні почали складатися 

наприкінці ХХ століття, коли були розроблені обласні програми розвитку обдарованості. 

Значна частина заходів мала бути проведена обласними інститутами післядипломної 

педагогічної освіти.  

В Донецькому і в Луганському інститутах післядипломної педагогічної освіти було 

створено спеціальні відділи, які опікуються обдарованими дітьми та молоддю своїх 

областей. 

Підвищення кваліфікації та професійної компетентності вчителів з питань 

обдарованості є провідним напрямком діяльності Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (ЛОІППО). Для слухачів курсів підвищення кваліфікації 

усіх категорій педпрацівників регіону розроблено спец курс «Психолого-педагогічні основи 

розвитку дитячої обдарованості», спрямований на ознайомлення вчителів з сучасними 

концепціями обдарованості та її видів, технологіями ідентифікації, навчання, виховання та 

психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей, із психологічними методиками 

діагностики дитячої обдарованості та специфіки роботи з обдарованими дітьми. 

Слухачі курсів підвищення кваліфікації розглядають основні поведінкові тактики в 

роботі з обдарованою дитиною, вивчають питання щодо створення безпечної атмосфери в 

класі з використанням різних стратегій розвивального навчання; формування позитивної 
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самооцінки учня; використання ефективних методів заохочення творчості та стимулювання 

розвитку розумових процесів вищого рівня [7]. 

Теоретичні заняття на курсах доповнюються навчальними тренінгами, де вчителів 

навчають створювати індивідуальні програми для обдарованих учнів, допомагати їм в 

організації самоосвітньої діяльності, стимулювати самостійність школярів учнів на уроках та 

в позаурочній діяльності. 

Для директорів шкіл та їх заступників проводять семінари щодо психолого-

педагогічної підтримки обдарованих школярів в умовах різних типів навчальних закладів, 

вивчення передового досвіду створення сприятливого середовища для розвитку творчих 

здібностей учнів та вчителів, ефективної взаємодії школи з позашкільними установами та 

закладами вищої освіти у підтримці обдарованих дітей. 

Окрім регулярних курсів підвищення кваліфікації, проводяться також майстер-класи, 

семінари, конференції, засідання творчих груп учителів, реалізуються проекти професійного 

розвитку, метою яких є удосконалення роботи зі здібними школярами та підвищення 

професійної компетентності педагогів. У період між курсами Луганський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти готує тренерів-фахівців із проведення тренінгів для 

педагогів, психологів, вихователів, керівників гуртків, секцій з роботи з обдарованими 

школярами, консультантів-фахівців, які володіють психодіагностичними методиками або 

технологіями навчання обдарованих учнів та експертів-фахівців, які можуть об’єктивно 

оцінити створені в навчальному закладі умови для педагогічної підтримки обдарованих учнів 

та їх ефективність. 

Методисти Луганського ОІППО спільно зі шкільними психологами у 2012 та 2013 

роках провели масштабне дослідження обдарованих дітей Луганської області, які стали 

переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, 

результатом чого стало складання психологічних карт особистості та розробка спеціальних 

програм роботи вчителів із метою прогнозування й створення системи розвитку обдарованих 

і талановитих учнів в умовах навчального закладу. 

Психологічна карта особистості, яка була створена за результатами діагностики, 

включала особливості когнітивної сфери дитини, нейропсихологічні властивості учня, 

особливості його мотиваційної сфери. Когнітивна сфера включала: рівень та структуру 

інтелекту, що вивчалося за допомогою методики «Тест структури інтелекту Р. Амтхауера», 

логічне мислення та розумову працездатність (методика «Прогресивні матриці Дж. Равена»), 

творчу обдарованість (методика «Короткий тест творчого мислення «Фігурна форма» 

П. Торренса»). Нейропсихологічні особливості учня діагностувалися за методиками 

Р. Лінксман («Визначення провідної модальності», «Визначення провідної півкулі мозку»).  

Специфіку мотиваційної сфери учня з’ясовувалися за методиками М. Лук’янова 

(«Методика вивчення мотивації навчання підлітків»), Б. Пашнєва («Анкета вивчення мотивів 

навчальної діяльності»), В. Петрушина («Здібності школяра») [7, с. 5]. 

Інститут також регулярно проводить опитування та анкетування учнів, які беруть 

участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад з метою 

з’ясування доцільності проведення інтелектуальних змагань та конкурсів-захистів науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук (МАН) України, проблем, які виникають у учнів, 

можливих шляхів удосконалення роботи з обдарованими школярами. З результатами 

опитування можуть ознайомитися на сайті інституту педагоги, батьки та учні. 

Одним з важливих напрямів роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної 

освіти є сприяння та координація співпраці загальноосвітніх навчальних закладів, міських 

навчально-методичних центрів, міських та районних методичних кабінетів, закладів 

позашкільної освіти у питаннях розвитку обдарувань школярів регіону та їх педагогічної 

підтримки, застосування єдиних корекційно-розвивальних програм. 

Кафедри Луганського ОІППО також активно співпрацюють та надають допомогу 

базовим школам й навчальним закладами області, які беруть участь у регіональних та 
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всеукраїнських педагогічних експериментах, які стосуються розробки та апробації моделей 

та технологій ідентифікації, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді. 

Щорічно, починаючи з 2011 року, ЛОІППО проводить обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу «Творчий учитель – обдарований учень», заснований Інститутом обдарованої 

дитини Національної академії педагогічних наук (НАПН) України. Конкурс має на меті 

вивчення й розповсюдження передового педагогічного досвіду роботи з обдарованими 

школярами. 

Ще один конкурс, у якому методисти ЛОІППО надають інформаційну та науково-

методичну підтримку вчителям Луганської області, це щорічний Всеукраїнський конкурс 

обдарованої молоді та її наставників «Первоцвіт», запроваджений Всеукраїнським науково-

практичним журналом «Директор школи, ліцею, гімназії» та організований за підтримки 

національного центру МАН України та Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В. 

Сухомлинського НАПН України. Конкурс «Первоцвіт» дозволяв виявити кращих учителів 

Луганської області за напрямами «Школа – обдарованій дитині» та «Обдарована дитина – 

рідному краю», вивчити та поширити їх досвід. 2013 рік приніс перемогу базовому закладу 

ЛОІППО – Луганському обласному ліцею, який отримав Золоту медаль Національної 

академії педагогічних наук України. 

Інститут періодично проводить конкурс на кращий веб-сайт «Обдарованість». У 2013 

році кращими ресурсними центрами визнано сайти Луганського, Алчевського, 

Сєвєродонецького, Лисичанського, Сватівського та Старобільського методичних кабінетів. 

Позашкільні навчальні заклади грають суттєву роль у педагогічній підтримці 

обдарованих дітей. Інститути післядипломної педагогічної освіти вивчають та поширюють 

передовий досвід роботи керівників секцій, гуртків, станцій юних техніків, станцій юних 

натуралістів, спортивних тренерів, керівників наукових секцій та інших педагогів 

позашкільних навчальних закладів. Так, ЛОІППО організовує конкурси фахової 

майстерності, семінари, конференції, майстер-класи, творчі майстерні, засідання розширених 

педагогічних та методичних рад із питань розвитку позааудиторної діяльності з учнями 

регіону з одночасним забезпеченням рівного доступу всієї педагогічної громади до 

ресурсних центрів обласних центрів та партнерів з інших областей України [7]. 

ЛОІППО веде активну видавничу діяльність, публікуючи методичні розробки, 

посібники та рекомендації, збірники наукових статей, програм, які присвячені різним 

питанням освіти обдарованих, що сприяє поширенню інноваційного педагогічного досвіду та 

підвищенню професійної компетентності у галузі обдарованості викладачів, педагогів 

закладів позашкільної освіти та керівників гуртків. Популяризації інноваційних ідей та 

досвіду педагогічної підтримки обдарованих дітей також сприяє організація конференцій, 

участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також участь у міжнародних 

виставках, де представляються досягнення талановитих дітей регіону та їх наставників.  

Цікавою формою заохочення та популяризації найкращого педагогічного досвіду 

роботи з обдарованими дітьми є створення «банку» творчих учителів Луганщини, які мають 

успішний досвід у забезпеченні педагогічної підтримки обдарованої молоді регіону. До 75-

річчя Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти було видано 

збірник «Творчий учитель – обдарований учень», де зібрана інформація про вчителів та 

результати їх педагогічної діяльності з обдарованими учнями [7]. 

Цікавими формами роботи Донецького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти були, наприклад, такі як обласна очно-заочна школа-лабораторія 

«Організаційно-методичний та психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості». Її 

діяльність націлена на методистів міських та районних методичних кабінетів, заступників 

директорів шкіл, психологів та вчителів, які опікуються обдарованими дітьми. В рамках 

роботи лабораторії відпрацьовувалися моделі психолого-педагогічного супроводу 

обдарованості на основі використання інноваційних форм та методів роботи, елементів 

дистанційної освіти. У якості експертів запрошувалися провідні фахівці, які мали успішний 
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досвід роботи з обдарованими школярами. Кінцевим результатом участі педагогічних 

працівників у лабораторії була розробка та захист власної моделі або проекту педагогічної 

підтримки обдарованих дітей, виходячи з умов свого закладу освіти та особливостей 

викладання певного предмету.  

Для проведення авторських творчих майстерень запрошувалися провідні фахівці у 

галузі педагогіки обдарованості, наприклад, В. Киричук, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри психології АПН України ЦІППО, завідувач відділу проектування розвитку 

обдарованості Інституту обдарованої дитини, автор системи психолого-педагогічного 

проектування особистісного розвитку обдарованої особистості за допомогою діагностично-

проектуючих комп’ютерних комплексів. Авторами ще однієї майстерні були С. Красін, 

президент Асоціації дитячих і сімейних психологів України, тренер Міжнародної програми 

розвитку дитини, член Східноукраїнської асоціації «Арт-терапії», та Г. Трухан, психолог 

МБФ «Каритас України», тренер Міжнародної програми розвитку дитини. Слухачів 

знайомили з феноменом соціальної обдарованості та механізмами розвитку комунікативних 

здібностей дитини, можливостями позитивної взаємодії «дорослий –дитина». Особливу 

увагу тренери приділили питанням допомоги обдарованим дітям, які попали у складні 

життєві обставини, що особливо актуально мешканцям прифронтових територій Донецької 

області [1]. 

Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти також координують діяльність 

міських та районних методичних кабінетів. Так, у місті Бахмут Донецької області міський 

методичний кабінет, у свою чергу, координує дії освітніх установ щодо педагогічної 

підтримки обдарованих дітей, а саме: закладів середньої освіти, закладів дошкільної освіти, 

міський навчально-виховний центр «Інтелект», міські літні школи, заклади позашкільної 

освіти, Бахмутський міський центр дітей та юнацтва, Бахмутське міське товариство 

відділення Малої академії наук України, клуб психологів «Психологічне перехрестя» та інші.  

У місті Бахмут створено міське наукове товариство учнів Донецького територіального 

відділення Малої академії наук України, яке об’єднало 150 учнів зі шкільних наукових 

товариств «Пролісок» ЗОШ № 5, «Пошук» ЗОШ № 24, «Штурм» ЗОШ № 18, «Зіркова 

школа» НВК № 11, «Філін» ЗОШ № 12. Товариство проводить науково-практичні 

конференції, зустрічі з науковцями, влаштовує навчальні заняття з кращими педагогами 

міста, які мають успішний досвід підготовки обдарованих школярів до участі у 

інтелектуальних змаганнях, а також семінари-наради з педагогічними працівниками міста, 

інформаційно-методичну роботу, спрямовану на вдосконалення програм, змісту, форм і 

методів діяльності наукових товариств, секцій, груп, підвищення майстерності педагогічних 

працівників у роботі з обдарованими дітьми [5]. 

Обласні інститути Донецької та Луганської областей створили каталог науково-

методичної літератури та банк методичних матеріалів щодо роботи з обдарованими дітьми, 

яким можуть користуватися вчителі усіх освітніх установ області. 

Згідно з регіональними програмами розвитку обдарованості, почали створювати 

банки обдарованих дітей та їх наставників. Існує декілька рівнів банків даних – шкільні, 

міські (районні) та обласні. За результатами занесення учнів до банку «Обдарованість» і 

Донецький, і Луганський інститути післядипломної педагогічної освіти регулярно видавали 

книжки з інформацією про обдарованих дітей, їх досягнення та наставників, як-от: «Творчий 

учитель – обдарований учень» (Луганська область), «Мій шлях до успіху: Від творчого 

вчителя до творчого учня» (Донецька область). 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отже, обласні 

інститути післядипломної педагогічної освіти посідають вагоме місце у забезпечення 

педагогічної підтримки обдарованих дітей та молоді регіону, виконуючи координаційну, 

організаційну, фасилітативну, новаторську функції. Вони є першою ланкою імплементації 

положень регіональних програм розвитку обдарованості. Подальших розвідок потребують 
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питання узгодження програм навчання обдарованих дітей з провідними науковими 

концепціями обдарованості та попитом регіональної спільноти. 
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Роль областных институтов последипломного педагогического образования в 

педагогической поддержке одаренных школьников 

Статья освещает роль областных институтов последипломного педагогического 

образования в обеспечении педагогической поддержки одаренных школьников. Раскрыты 

основные направления работы институтов по развитию одаренности (повышение 

профессионального мастерства педагогов, семинары для руководителей учебных заведений, 

организация и проведение Всеукраинских предметных олимпиад, конкурсы 

профессионального мастерства, создание банка «Одаренность», публикация изданий, 

освещающих достижения одаренных детей и молодежи, координация работы 

образовательных учреждений области в вопросах поддержки одаренных школьников и др.). 

На примере Донецкой и Луганской областей охарактеризованы основные направления 

деятельности городских научно-методических центров и городских и районных 

методических кабинетов в педагогической поддержке одаренных школьников 

восточноукраинского региона. 

Ключевые слова: одаренные школьники, областной институт последипломного 

педагогического образования, педагогическая поддержка, восточноукраинский регион. 
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The article highlights the role of regional institutions of postgraduate pedagogical 

education in providing pedagogical support to gifted students. The main arears of their activity for 

the development of giftedness (postgraduate professional development, seminars for heads of 

educational institutions, organization and conduction of all-Ukrainian Olympiads in school 

subjects, competitions of professional mastery, creation of database “Giftedness”, publication of 

books covering achievements of gifted children and youth of the region, coordination of educational 

institutions of the region in provision for gifted schoolchildren, etc.). On the example of Donetsk 

and Luhansk oblasts, the main activities of the municipal scientific and methodical centers and city 

and district methodical offices in pedagogical support of talented students of the East Ukrainian 

region are described. 

Key words: gifted schoolchildren, regional institute of postgraduate pedagogical education, 

pedagogical support, eastern Ukrainian region. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

У статті запропоновано модель формування управлінської компетентності майбутніх 

інженерів-педагогів в процесі професійно-педагогічної підготовки. Виокремлено, обґрунтовано 

та проаналізовано структурні складові моделі: цільова, методологічна, процесуальна, 

діагностувальна, результативна. Схарактеризовано організаційно-педагогічні умови 

ефективної реалізації моделі: формування позитивної мотивації до майбутньої 

управлінської діяльності у закладах професійної освіти; забезпечення взаємозв’язку змісту 

управлінських дисциплін із реальною педагогічною діяльністю; розробка і використання 

навчально-методичних комплексів з управлінських дисциплін. Запропонована модель має 

чітку науково-теоретичну основу, логічну стрункість та послідовність виконання 

професійних вимог до професійно-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів. 

Ключові слова: майбутні інженери-педагоги, професійно-педагогічна підготовка, 

формування управлінської компетентності, модель формування управлінської 

компетентності. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. Модернізація професійної освіти, її інтеграція до 

Європейського та світового освітнього просторів об’єктивно веде до підвищення ролі та 

значення управлінської підготовки майбутніх інженерно-педагогічних кадрів. Тож сучасні 

науковці не припиняють досліджень, пов’язаних із розробкою моделей професійної 

підготовки майбутніх фахівців та формування в них професійних компетентностей.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами моделювання в педагогіці 

переймаються відомі вітчизняні (В. Бондар, Л. Васильченко, Л. Даниленко, Г. Єльнікова, 

В. Маслов, В. Пікельна, С. Сисоєва та ін.) й закордонні (В. Віденко, В. Загвязинський, 

С. Королюк, В. Краєвський, Н. Кузьміна, Н. Тализіна та ін.) вчені. 
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