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technical quality control of raw materials at the entrance of the production process, inside and at 
the final stage, quality control of finished products. The research competence is an important 
component of professional competence of a future technologist of light industry. 

Keywords: professional education, research competence, research skills, criteria, indicators of 
formation. 
 
 
УДК 376.545                                                                                            

М. М. КАБАНЕЦЬ  (канд. пед. наук, доц.) 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ 

 
РОЛЬ І МІСЦЕ ЛІЦЕЇВ, ГІМНАЗІЙ ТА КОЛЕГІУМІВ  

У ПЕДАГОГІЧНІЙ ПІДТРИМЦІ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
 

У статті визначено основні особливості організації роботи ліцеїв, гімназій та 
колегіумів, яка ґрунтується на інноваційних підходах та теоретичних засадах педагогічної 
підтримки обдарованих дітей. Наведено та проаналізовано статистичні дані щодо 
кількості учнів ліцеїв, гімназій, колегіумів та інших загальноосвітніх навчальних закладів та 
іхньої участі у IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад, результати яких є одним із 
критеріїв ефективності роботи загальноосвітніх навчальних закладів з обдарованими 
учнями. 

Ключові слова: обдаровані школярі, обдарованість, олімпіада, педагогічна 
підтримка, ліцей, гімназія, колегіум. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 
та практичними завданнями. Зміна цінностей, яка відбувається в Україні, закономірно 
призвела до перетворень практично у всіх сферах сучасного життя. Не стала винятком і 
освіта, нові підходи до якої викликали створення нових типів навчальних закладів, які б 
задовольняли потреби різних дітей з урахуванням їхніх здібностей, освітніх потреб, творчого 
потенціалу. 

Посилена увага до освіти обдарованої молоді в Україні спонукала освітян шукати 
шляхи максимального сприяння розвитку потенційних можливостей дітей та соціально-
педагогічної підтримки обдарованості, в результаті чого з’явилися спеціалізовані заклади, 
що опікуються дітьми, які не отримують належну увагу у масових загальноосвітніх закладах 
через відсутність цілеспрямованої роботи з учнями, що мають високий рівень розвитку 
здібностей та творчого потенціалу. 
 Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання 
даної проблеми. Ліцейна педагогіка, спрямовуючи свої зусилля на формування творчої 
особистості старшокласника дослідницького типу, увібрала в себе значний вітчизняний і 
зарубіжний досвід диференціації освіти та навчання (Б. І. Коротяєв, Г. Мельхорн, 
М. Д. Миндюк та ін.), розвивального навчання (В. В. Давидов, Г. С. Костюк, Г. І. Щукіна та 
ін.), проблемного навчання (М. І. Махмутов та ін.) діагностики творчих здібностей 
(Ю. З. Гільбух, Дж. Гілфорд, Е. Торренс, В. Штерн та ін.).  
 В Україні накопичений достатній теоретичний та емпиричний матеріал стосовно 
різних аспектів організаційно-педагогічної діяльності ліцеїв та гімназій, як-от: роботи 
В. М. Алфімова, О. Є. Антонової, О. А. Дубасенюк, І. Г. Єрмакова, Ю. М. Клименюк, 
Л. С. Левченко, В. М. Мадзігона, Н. Г. Ничкало, Б. Г. Чижевського, О. І. Никитенка, 
Г. С. Сазоненко, А. В. Лопухівської, Д. І. Рум’янцевої, С. В. Сьомки та багатьох інших. 

Метою статті є аналіз ролі загальноосвітніх навчальних закладів нового типу у 
педагогічній підтримці обдарованих школярів. Відповідно до Закону України «Про освіту», 
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для розвитку здібностей, обдарувань і талантів дітей в Україні створюються профільні класи 
(з поглибленим вивченням окремих предметів або початкової допрофесійної підготовки), 
спеціалізовані школи, гімназії, ліцеї, колегіуми, а також різні типи навчально-виховних 
комплексів, об’єднань.  

В Україні набули визнання декілька моделей закладів нових типів: авторські школи, 
модульно-розвивальні системи, школи – родини, школи – комплекси, школи радості, 
гармонійного розвитку та ін. Їх автори – відомі педагоги – вчені і практики (В. М. Алфімов, 
М. П. Гузик, О. А. Захаренко, М. М. Палтишев, А. В. Фурман,  В. М. Хайруліна і ін.) у центрі 
діяльності поставили особистість учня, якого формували не тільки талановиті вчителі, але й 
оновлений зміст освіти, досконала організація навчально-виховного і розвивального процесу. 

Закон України «Про середню освіту» називає у вітчизняній системі освіти декілька 
типів начальних закладів, що забезпечують середню освіту, серед яких виокремлюються 
чотири, які створені для задоволення освітніх потреб обдарованих дітей: спеціалізована 
школа I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназія, 
колегіум та ліцей. Гімназія (гімназія-інтернат) – це навчальний заклад II-III ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю. Колегіум (колегіум-
інтернат) – навчальний заклад II-III ступенів філологічно-філософського та (або) культурно-
естетичного профілю. Ліцей (ліцей-інтернат) – навчальний заклад III ступеня з профільним 
навчанням та допрофесійною підготовкою (може надавати освітні послуги II ступеня, 
починаючи з 8 класу). 

Створення спеціалізованих шкіл для обдарованих учнів є одним із популярних та 
перспективних напрямів педагогічної підтримки обдарованих дітей. Єдиної думки щодо 
необхідності відкриття таких освітніх закладів не існує. Значна частина фахівців у галузі 
освіти стверджує, що для розвитку задатків і здібностей обдарованих дітей немає потреби у 
відкритті спеціальних шкіл. Організація навчання у всіх школах має сприяти тому, щоб 
талановита дитина могла найповніше розвинути свій талант у навчальному закладі за місцем 
її проживання, без відриву від родини. І тільки у віддалених районах, де сільські школи не 
можуть задовольнити потреби обдарованих дітей, тимчасово можна створювати спеціальні 
школи-інтернати при вищих навчальних закладах. Інші фахівці вважають, що тільки у 
спеціалізованих навчальних закладах нового типу для обдарованих дітей можуть бути 
створені умови, що будуть сприяти розвитку їхньої обдарованості. 

У сучасній Україні ліцей – це загальноосвітній навчальний заклад III ступеня з 
профільним навчанням і професійною підготовкою. Завданнями ліцею є: надання загальної 
середньої освіти понад державний освітній стандарт; здійснення науково-практичної 
підготовки талановитої учнівської молоді; формування і розвиток соціально зрілої, творчої 
особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної 
самосвідомості, підготовленої до професійної самовизначеності [1]. 

В. М. Алфімов, який розробив педагогічні основи організації навчально-виховного 
процесу в ліцеї, розглядає ліцей як цілісну педагогічну систему, в процесі функціонування 
якої здійснюється розвиток творчих здібностей старшокласників, озброєння їх уміннями 
організації та здійснення науково-дослідницької роботи, самостійного здобуття знань. 
Побудова навчально-виховного процесу в ліцеї грунтується на наступних положеннях, 
дотримання яких забезпечує його ефективність: 

 ліцейне навчання передбачає використання педагогічних технологій, в основу 
розробки яких покладено урахування рівня розвитку індивідуальних і особистісних якостей 
ліцеїста та його творчих здібностей; 

 контингент ліцеїстів характеризується інтелектуальною активністю, прагненням 
до здобуття знань, до наукової творчості; 

 розробка і реалізація програм індивідуального розвитку і саморозвитку 
особистості посилює роль самостійної роботи учнів, дозволяє організувати засвоєння ними 
знань у власному темпі; 
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 включення ліцеїстів разом із науковцями у дослідження актуальних наукових 
проблем значно підвищує їх інтерес до творчої діяльності, розвиває уяву, інтуїцію, 
оригінальність мислення [1]. 

Порівняно з загальноосвітніми школами ліцеї забезпечують варіативність розвитку 
кожної особистості, враховуючи її різноманітні нахили, здібності, інтереси. Більшість ліцеїв 
в Україні спрямовані також на відродження національно-культурних цінностей, навчально-
виховний процес є максимально диференційованим, побудованим з урахуванням 
відмінностей в інтелектуальній, емоційно-вольовій сфері особистості, особливостей розвитку 
кожного учня, його творчого потенціалу. 

В основі організації роботи ліцеїв лежать базова, Всеукраїнська, регіональні та 
локальні концепції їхньої діяльності. Узагальнивши теоретичні основи роботи ліцеїв та 
історію розвитку навчальних закладів нового типу, В. М. Алфімов визначає ліцей як 
педагогічну систему, суть якої полягає у створенні на основі взаємодії з середовищем 
найкращих соціальних, психолого-педагогічних, матеріальних, кадрових, режимних і 
організаційних умов для розвитку творчих здібностей старшокласників, підготовки їх до 
науков-практичної діяльності. Ліцей як педагогічна система характеризується органічною 
єдністю навчально-виховного процесу, яка проявляється в єдиному уявленні про особистість 
ліцеїста, його особистісних та індивідуальних рисах, в стратегії диференційованого підходу, 
підготовки до саморозвитку [3, с. 18-19]. 

Організація навчального процесу ліцеїв також відрізняється від загальноосвітніх шкіл, 
а саме: широко використовується самостійне опрацювання навчального матеріалу, вивчення 
ліцеїстами окремих предметів у власному темпі, розробка індивідуальних навчальних 
програм. Наприклад, у ліцеї при Донецькому національному університеті протягом його 
функціонування з 1990 по 2014 рр. за індивідуальними навчальними програмами навчався 
кожен четвертий ліцеїст. Переведення ліцеїстів на навчання за індивідуальною програмою 
відбувалося на основі рішення педагогічного консіліуму, який враховував побажання учнів 
та його батьків. Після позитивного рішення педагогічного консіліуму викладачі складали 
навчальні програми, які узгоджувалися з державними програмами, розробляли графік 
навчального процесу та систему контролю за процесом засвоєння знань для кожного учня 
індивідуально. 

Окрім поглибленого вивчення навчальних предметів та індивідуальних програм в 
ліцеях викладаються такі курси як: «Теорія і методика наукового дослідження», «Практика 
наукового дослідження», «Саморозвиток творчої особистості» і т.п., до проведення яких 
залучаються викладачі вищих навчальних закладів, доценти та професори.  

Досить вагома частина навчального матеріалу віднесена на самостійне опрацювання, 
що виявляється можливим через забезпечення помірного аудиторного навантаження та 
створення сприятливої атмосфери для самостійної навчальної діяльності, що, в свою чергу, 
потребує навчання засобам наукової організації навчальної діяльності та ознайомлення з 
методикою науково-дослідної роботи. 

Однією з особливостей організації навчання в ліцеях є лекційні та семінарські форми 
організації навчального процесу. Лекції та семінари доповнюють традиційні форми та 
вимагають високого рівня пізнавальної активності ліцеїстів та підбору такого матеріалу, що 
характеризується цілісністю та значним обсягом. 

Ліцеї можуть входити до навчально-виховних комплексів, які у своєму складі 
об’єднують заклади різних типів та рівнів акредитації з метою задоволення допрофесійних і 
професійних запитів громадян; навчально-виховних об’єднань з дошкільними, 
позашкільними та іншими навчально-виховними закладами для задоволення культурурно-
освітніх потреб населення. 

Організація навчально-виховного процесу в гімназіях подібна до ліцейської, але як 
показує практика, гімназії мають переважно гуманітарну спрямованість. За визначенням 
В. Ф. Паламарчук, гімназія – середній загальноосвітній заклад, система якого передбачає 
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розвиток особистості, формування загальнолюдських цінностей, глобальну освіту, дає 
науково-теоретичну, гуманітарну, загальнокультурну підготовку, забезпечує виховання і 
розвиток обдарованих і здібних дітей в ім’я збагачення інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу України [6]. С. У. Гончаренко називає гімназією середній 
загальноосвітній навчальний заклад, звичайно з яскраво вираженим гуманітарно-
філологічним ухилом; заклад, який здійснює освітній процес, реалізує загальноосвітні 
програми середньої (повної) загальної освіти, даючи, як правило, учням загальну середню 
гуманітарну освіту поглибленого типу з вивченням двох – трьох іноземних мов, стародавніх 
мов, античної і зарубіжної літератури, історії мистецтв [4]. 

В Україні гімназії, спираючись на державну підтримку, на нову філософію і 
парадигму освіти, переважно працюють за власними моделями (модульні школи, «школи 
радості», проблемно-розвивального, особистісно-гуманістичного і інших типів). Діяльність 
гімназій як інноваційних закладів спрямована на реалізацію розвивальної, культуротворчої 
домінанти виховання інтелектуала – відповідальної особистості, здатної самостійно діяти і 
приймати  компетентні рішення у складних і нестандартних умовах суспільства перехідного 
періоду.  

Сучасна гімназія, спираючись на традицію, є державним демократичним освітнім 
закладом, який дає достатньо високий інтелектуальний розвиток (на базі гуманітарної 
підготовки), що включає: знання мов, у тому числі кількох іноземних, викладання 
інформаційних технологій, предметів природничо-математичного циклу на основі інтеграції 
предметного матеріалу з метою формування у гімназистів цілісного сприйняття картини світу.  

Якість навчально-виховного процесу та високий рівень підготовки учнів в ліцеях та 
гімназіях забезпечується конкурсним відбором педагогічних кадрів, особливим чином 
організованої методичної роботи на засадах фасилітативного керівництва навчально-
вихованим процесом, розробкою та запровадженням нових методик, технологій формування 
та розвитку життєвої компетентності особистості. Окрім цього, педагогічні колективи гімназій 
намагаються встановлювати контакти з науковими установами, громадськими організаціями, 
проводять спільні науково-методичні та практичні заходи, підвищюють професійну 
компетентність педагогів через створення гнучкої, оперативної системи науково-методичної 
підготовки. 

Інноваційні навчальні заклади в Україні, які з’явилися за останні три десятиліття, 
перетворилися у справжні науково-дослідницькі центри апробації нового змісту навчання, 
педагогічних технологій, глибокого осмислення інноваційних процесів, стимулювання 
ініціативи вчителя й учня, розвитку їх потенційних можливостей. 

Для ілюстрації відмінностей у результатах роботи з обдарованими школярами 
розглянемо статистичні дані щодо співвідношення кількості призерів IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 навчальному році, 
що навчались в загальноосвітніх школах, та тих, що навчались у навчальних закладах нового 
типу, а саме: ліцеях, гімназіях та колегіумах. Саме участь та кількість призерів IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад традиційно вважається одним з критеріїв ефективності 
роботи навчального закладу з обдарованим учнями. 

На початку 2014/2015 навчального року в Україні фунціонувало 17459 середніх 
загальноосвітніх навчальних заклади, серед яких 499 ліцеїв (2,86%), 324 гімназій (1,86%), 45 
колегіумів (0,26%) та 16591 інших загальноосвітніх закладів (96,45%), що представлено на 
діаграмі  на рис. 1. 
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Середні загальноосвітні навчальні заклади України 
(2014/2015 навчальний рік)

96,45%

2,86% 1,86%
0,26% Ліцеї
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Рис. 1. Співвідношення кількості середніх загальноосвітніх навчальних закладів України у 

2014/15 навчальному році. 
 
Щодо кількості учнів, то на початок 2014/15 навчального року їх було 3718427 осіб. 

Розподіл за навчальними закладами був наступним: у ліцеях навчалося 137123 (3,69% від 
загальної кількості учнів) особи, в гімназіях – 258092 особи (6,9%), у колегіумах – 27520 осіб 
(0,74%), в інших середніх загальноосвітніх навчальних закладах – 3295692 особи (88,63%), 
що відображено на рис. 2. Отже, приблизно кожна дев’ята дитина навчалася в закладах 
нового типу. 

Учні середніх загальноосвітніх навчальних закладів 
України (2014/2015 навчальний рік)

0,74%

6,90%3,69%

88,63%

учні ліцеїв

учні гімназій

учні колегіумів

учні інших 
навчальних закладів

 
Рис. 2. Співвідношення кількості учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів 

України у 2014/15 навчальному році. 
 
У  IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2014/2015 

навчальному році взяли участь 2368 учнів. Кількість учасників, які представляли ліцеї, 
гімназії та колегіуми, у процентому співвідношенні значно перевищує середнє значення 
представленості цих навчальних закладів в країні. Серед учасників учнями ліцеїв були 621 
особа (26,22% від загальної кількості учасників), учнями гімназій – 538 осіб (22,72%), учніми 
колегіумів – 57 осіб (2,41%) та учнями загальноосвітніх шкіл – 1152 особи (48,65%), що 
схематично представлено на рис. 3. Таким чином, серед школярів, що вибороли право 
представляти свою область на Всеукраїнському етапі, кожна друга дитина навчалася в ліцеї 
гімназії або колегіумі. 
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Розподіл числа учасників IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2014/2015 навчальному році 
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Рис. 3 Співвідношення кількості учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2014/15 навчальному році 
  
Представленість учнів закладів нового типу серед призерів IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад ще більш вражаюча: майже дві третини призерів – представники ліцеїв, 
гімназій та колегіумів. Так, призерами IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
2014/15 навчальному році стали 1010 учнів (42,65% від загальної кількості учасників). Серед 
призерів співвідношення наступне: учні ліцеїв – 341 особа (33,76% від загальної кількості 
призерів), учні гімназій – 283 особи (28,02%), учні колегіумів – 30 осіб (2,97%) та учні 
загальноосвітніх шкіл – 356 осіб (35,25%), що показано на рис. 3. 

Розподіл числа призерів IV етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2014/2015 навчальному році
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Рис. 4 Співвідношення кількості призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 

2014/15 навчальному році 
  
Узагальнюючи статистичні дані, можна стверждувати, що педагогічні колективи навчальних 
закладів нового типу значно ефективніше працюють з обдарованими школярами та будують 
свою роботу, визнаючи потребу в розмаїтті, а саме: розмаїття в рамках навчального закладу, 
тобто підтримка різноманітних здібностей та інтересів школярів, застосування 
індивідуальних навчальних траєкторій, надання можливості школяру впливати на свою 
індивідуальну навчальну траєкторію; а також розмаїття поза межами школи, тобто 
використання можливостей інших партнерських освітніх установ для навчання та розвитку 
здібностей обдарованих дітей. Ліцеї, гімназії та колегіуми раніше ніж загальноосвітні школи 
впроваджують нововедення, які включають:  

 надання адресної допомоги обдарованим у різних областях інтелектуальної, 
творчої та соціальної діяльності відповідно до їх здібностей, у тому числі на основі 
інноваційних технологій виявлення і підтримки обдарованих дітей, які мешкають у сільській 
місцевості, населених пунктах, віддалених від великих центрів культури, освіти, науки;  



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1-2 (18-19), 20160   
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     
Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 71 

 створення керованої системи пошуку та впровадження освітніх інновацій у 
роботу з обдарованими дітьми;  

 пошук шляхів координації діяльності органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій з питань розвитку та 
підтримки обдарованості;  

 поглиблення міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері пошуку 
й апробації нових психолого-педагогічних технологій виявлення, навчання та підтримки 
обдарованих;  

 створення умов для навчання обдарованих дітей, виходячи з їх сильних та 
слабких сторін, забезпечуючи при цьому широку та збалансовану освіту; 

 поєднання можливостей аудиторної та позааудиторної діяльності; 
 надання учням більше можливостей розвиватися у відповідності зі своїми 

здібностями, а не своїм віком, та досягати майстерності в своїй сфері, не прагнучи 
досконалості в усіх предметах; 

 поєднання прискорення, поглиблення та розширення в різних пропорціях у 
відповідності зі здібностями та потребами кожного обдарованого учня, а також надання 
можливостей прискореного вивчення курсів та більш раннього закінчення школи та вступу 
до вищих навчальних закладів; 

 віднесення досить вагомої частини навчального матеріалу на самостійне 
опрацювання, що виявляється можливим через забезпечення помірного аудиторного 
навантаження та створення сприятливої атмосфери для самостійної навчальної діяльності; 

 навчання засобам наукової організації навчальної діяльності та ознайомлення з 
методикою науково-дослідної роботи, яка виступає компонентом цілісного навчально-
виховного процесу, як навчальний процес і виховна робота; 

 відповідність оцінювання досягнень обдарованих дітей цілям їх специфічних 
навчальних планів, застосування стандартизованих тестів більш високого рівня у порівнянні 
з вимогами загальної програми, оцінювання результатів діяльності та індивідуального 
прогресу; 

 психологічна підтримка та консультування обдарованих учнів; 
 демократичний та непрямий вплив на обдаровану особистість, який сприяє 

реалізації інтелектуальних можливостей ліцеїстів заради задоволення їх власної 
зацікавленості та допитливості, а також заради задоволення їхньої потреби у творчої 
самореалізації.  

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Підсумовуючи, зазначимо, що організація роботи ліцеїв, гімназій та 
колегіумів, яка ґрунтується на інноваційних підходах та теоретичних засадах педагогічної 
підтримки обдарованих дітей, дозволяє їм досягти значно кращих результатів, що 
підтверджується аналзом статистичних даних IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
результати яких є одним із критеріїв ефективності роботи загальноосвітніх навчальних 
закладів з обдарованими учнями. Подальшого вивчення потребує взаємодія освітніх установ 
в системі педагогічної підтримки обдарованих школярів. 
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Роль и место лицеев, гимназий и коллегиумов в педагогической поддержке одаренных 
детей 

В статье определены основные особенности организации работы лицеев, гимназий и 
коллегиумов, основанной на инновационных подходах и теоретических основах 
педагогической поддержки одаренных детей. Приведены и проанализированы 
статистические данные по количеству учащихся лицеев, гимназий, коллегиумов и других 
учебных заведений и их участия в IV этапе Всеукраинских ученических олимпиад, 
результаты которых являются одним из критериев эффективности работы 
общеобразовательных учебных заведений с одаренными учащимися. 
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M. Kabanets  
Donetsk National Technical University 
The role of lyceums, gymnasiums and collegiums in pedagogical support of gifted children  

The article outlines main features of the organization of lyceums, gymnasiums and 
collegiums based on innovative approaches and theoretical basis of pedagogical support of gifted 
children. An analysis of statistical data on the number of students of lyceums, gymnasiums and 
collegiums and other secondary schools and their participation in the final stage of National 
Ukrainian Academic Olympiads, the results of which are one of the criteria of secondary schools 
performance with gifted students. 

The quality of the educational process in lyceums, gymnasiums and collegiums is provided 
by competitive selection of teachers, specifically organized methodological work on the basis of 
facilitating control of the educational process, development and introduction of new techniques, 
technologies and formation of vital competences of every personality. Teaching staff lyceums, 
gymnasiums and collegiums are trying to establish contacts with academic institutions, NGOs, host 
joint scientific and methodological conferences, implement practices that improve professional 
competence of teachers through a flexible, efficient system of scientific and methodological 
training. 

Keywords: gifted pupils, talent, competition, educational support, lyceum, gymnasium, 
college. 
 
 


