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НАСТУПНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ У 

КОМПЛЕКСІ «ЛІЦЕЙ – ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ»  

 

 У статті узагальнено досвід забезпечення наступності педагогічної підтримки 

обдарованих школярів через взаємодію закладів нового типу для обдарованих школярів та 

закладів вищої освіти на прикладі ліцеїв Донецької області. Визначено принципи педагогічної 

підтримки обдарованих школярів в ліцеях та основні шляхи співпраці та реалізації принципу 

наступності в комплексах «профільний ліцей – заклад вищої освіти». 
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У вирішенні проблеми забезпечення якості освіти, у тому числі обдарованих учнів, 

які досить активно підтримуються в системі середньої освіти України, важливу роль відіграє 

налагодження та оптимізація співпраці закладів середньої освіти та вищих навчальних 

закладів та забезпечення наступності у роботі з талановитою молоддю. 

Аналіз педагогічної літератури доводить, що наступність – це багатоаспектне явище, 

що спричиняє різноманітність пропонованих ученими шляхів її реалізації. Питання 

наступності досліджували В. М. Алфімов, І. В. Борисенко, П. М. Воловик, С. М. Годник, 

Р. С. Гуревич, Ю. А. Кустов, А. А. Киверялг, В. М. Кожевников, М. І. Махмутов, 

Н. Г. Ничкало, П. М. Олійник, В. О. Сухомлинський та ін. Ці науковці пропонували 

розв’язувати проблему забезпечення наступності через міжпредметні зв’язки, узгодження 

змісту освіти, методів та прийомів навчання у закладах середньої, професійної та вищої 

освіти, взаємодію профільних навчальних закладів та закладів вищої освіти. Втім, питання 

забезпечення наступності педагогічної підтримки обдарованих дітей залишаються поза 

увагою як науковців, так і педагогів-практиків. Метою статті є узагальнення досвіду роботи 

закладів нового типу для обдарованих дітей у питаннях забезпечення наступності у взаємодії 

із закладами вищої освіти. 

За твердженням Ю. А. Кустова, «нове не виникає на порожньому місці; … воно має 

глибоке коріння в минулому етапі розвитку, породжується минулим, виростає із минулого як 

дерево із насіння, і, в свою чергу, містить у собі зародок майбутнього» [5, с.12]. Учений 

справедливо вважає, що принцип наступності не тільки поєднує різні галузі людського 

знання, їх взаємозв’язок і взаємозумовленість, а й є основним принципом неперервної освіти 

[5, с.5] 

А. А. Киверялг включає в поняття наступності встановлення зв’язків та 

співвідношення між частинами навчального процесу на різних етапах його вивчення, 

взаємозв’язок форм, методів і прийомів вивчення матеріалу на різних етапах навчання, 

формування у учнів умінь встановлювати міжпредметні зв’язки [7, с.9].  

С. М. Годник називає наступність необхідним елементом зв’язку минулого, 

теперішнього та майбутнього, який забезпечує перехід від одних організаційних форм до 

інших, новіших, більш досконалих, створюючи умови для їх розвитку та удосконалення. [1] 

Досліджуючи забезпечення наступності через зв’язок школи та закладу вищої освіти, учений 

пропонує таке визначення, яке близьке до аспекту нашого дослідження: «Під наступністю 

розуміють послідовне розгортання вузівської системи навчально-виховного процесу в 
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діалектичному зв’язку із системою діяльності загальноосвітньої школи з метою формування 

студента як суб’єкта вузівського навчання і виховання» [1, с.20]  

Загальноосвітні школи досить активно співпрацюють із закладами вищої освіти в 

організації профорієнтаційної роботи, але питання підтримки обдарованих учнів майже 

зовсім не узгоджуються. Втім, протягом останніх двох десятиліть із розширенням мережі 

спеціалізованих закладів середньої освіти для обдарованих учнів склався досить багатий 

досвід взаємодії таких закладів із закладами вищої освіти. Одним з таких освітніх закладів є 

ліцей. Закон України «Про загальну середню освіту» визначає ліцей як заклад середньої 

освіти III ступеня (або структурний підрозділ іншого закладу освіти), що забезпечує 

профільну середню освіту [3]. Згідно з «Інструкцією про організацію та діяльність ліцею», 

ліцей – це середній загальноосвітній навчально-виховний заклад освіти, що забезпечує 

здобуття освіти понад державний освітній мінімум, здійснює науково-практичну підготовку 

талановитої учнівської молоді [4].  

У Державній національній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») ліцеї 

відносять до «шкіл нового типу» та відводять їм вагоме місце як закладам освіти, що 

зорієнтовані на спеціалізовану поглиблену підготовку з технічного, гуманітарного, 

спортивного, художньо-естетичного та інших напрямів, на відкриття при цих закладах 

окремих класів для обдарованих дітей [2]. 

За роки незалежності України накопичено немалий досвід взаємодії закладів нового 

типу із закладами вищої освіти, тому вивчення, узагальнення позитивного досвіду та 

виявлення можливостей підвищення ефективності взаємодії та поширення такого досвіду 

буде вагомим внеском у забезпечення соціально-педагогічної підтримки обдарованої молоді. 

Для аналізу та узагальнення досвіду наступності в роботі з обдарованими школярами 

та студентами ми обрали ліцей при Донецькому національному університеті, технічний ліцей 

при Донецькому національному технічному університеті та ліцей при Донбаській 

національній академії будівництва та архітектури. Аналізу підлягала діяльність ліцеїв до 

середини 2014 року, поки ці освітні заклади працювали під юрисдикцією Міністерства освіти 

і науки України.  

Характер взаємодії ліцеїв та закладів вищої освіти був різним. Так, ліцей при 

Донецькому національному університеті існував на базі самого університету, ліцей при 

Донбаській національній академії будівництва та архітектури існував як структурний 

підрозділ академії, взаємодія технічного ліцею та Донецького національного технічного 

університету відбувалася на договірних засадах. Співпраця відбувалася у різних формах: 

внутрішньошкільних та позашкільних або зовнішніх. 

Аналіз роботи ліцеїв було здійснено за допомогою відвідування занять, бесід з 

викладачами ліцею та викладачами університету, які працювали за сумісництвом в ліцеї, 

інтерв’ю з директорами та заступниками директорів ліцеїв, вивчення наукових праць та 

методичних матеріалів адміністрації ліцеїв та університетів. Теоретичні засади 

функціонування ліцею при ДонНУ та практична їх реалізація узагальнені на сторінках 

журналу «Рідна школа», один з випусків якого присвячений ювілею ліцею [8].  

Провідними принципами забезпечення наступності у роботі з обдарованою молоддю 

у комплексі «ліцей – університет» були принципи неперервності, наступності та 

перспективності. Наступність вимагає узгодження та зближення умов навчання ліцею та 

університету, завдяки чому перехід ліцеїстів до нових умов навчання у закладі вищої освіти 

відбувається з найменшими психологічними труднощами для дітей. З цією метою в ліцеї при 

Донецькому національному університеті створювалася атмосфера, максимально наближена 

до умов навчання у виші, що сприяло природньому та комфортному входженню 

обдарованих дітей у нові умови. У той же час завдяки залученню науково-педагогічних 

працівників університету робота з обдарованими дітьми, яка почалася в 10 класі, успішно 

продовжувалася після їх вступу у ДонНУ. 
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Розглянемо, як саме забезпечувалася реалізація принципів неперервності,  

наступності та перспективності у ліцеї. Діяльність колективу ліцею була спрямована на 

формування творчої особистості ліцеїста, здатної вирішувати складні наукові та практичні 

задачі, орієнтованої на високі моральні цінності та ідеали, здатної створювати нові 

матеріальні та інтелектуальні цінності на благо українського суспільства. Принципу 

наступності були підпорядковані педагогічні, психологічні, організаційні та управлінські 

процеси ліцею. Розвиток та узгодження цих процесів сприяли взаємодії всіх суб’єктів 

педагогічного процесу та підвищенню ефективності соціально-педагогічної підтримки 

обдарованої молоді. 

Наступність забезпечувалася, перш за все, узгодженнями цілей, змісту, методів та 

форм організації педагогічного процесу. Крім того, зважаючи на те, що ліцей при ДонНУ був 

одним з перших закладів нового типу в Україні, педагогічний колектив ліцею, серед яких 

були доктори та кандидати наук, розробляли теоретико-методологічні засади, принципи та 

шляхи їх реалізації, технології забезпечення наступності закладу для обдарованих школярів 

та вишу у роботі з обдарованими учнями. Теоретичні положення стосувалися організації 

навчально-виховного процесу на рівні керівництва, організації пізнавального процесу 

викладачами, організації самостійної діяльності ліцеїстів, яка мала принципово інші форми 

порівняно із загальноосвітніми школами, а також організації виховної роботи в ліцеї. 

Педагогічна система ліцею була побудована на гуманістичних засадах; гуманізація 

освітнього процесу розглядався як один із критеріїв забезпечення якості ліцейської освіти та 

психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей. Навчально-виховний процес 

ґрунтувався на розумінні особистості як основної цінності суспільства, створювалися умови 

для всебічного розвитку здібностей та творчого потенціалу кожної особистості, для 

самореалізації кожного ліцеїста в різних видах діяльності, для свідомого вибору життєвих 

стратегій та професійних перспектив. Провідною ідеєю педагогічної системи ліцею при 

ДонНУ була ідея розвитку творчої обдарованості кожного ліцеїста та підготовка його до 

навчальної та наукової діяльності в університеті. 

Ще одним методологічним принципом забезпечення педагогічної підтримки 

обдарованих дітей в ліцеї був принцип демократизації освіти, який реалізувався через 

визнання унікальності та індивідуальності кожної особистості, відмові від авторитарного 

стилю виховання, формуванні свідомого громадянина з високим рівнем патріотизму, 

духовності, відповідальності за своє життя. Це сприяло формуванню гармонічних стосунків 

між суб’єктами педагогічного процесу, розвитку довіри та партнерських відносин між 

викладачами та ліцеїстами. Цікавою особливістю організації педагогічного процесу в ліцеї 

були програми індивідуального розвитку та самовдосконалення старшокласників, які 

розроблялися, враховуючи рівень розвитку творчих здібностей особистості, потенціал 

дитини, рівень розвитку особистісних якостей, та намічали перспективні напрямки для 

самовдосконалення. 

Спеціальні зусилля педагогів ліцею були спрямовані на формування інформаційної 

компетентності ліцеїстів через те, що у ліцеї навчалися старшокласники, обдаровані в різних 

сферах, багато з яких брали участь у Всеукраїнських та міжнародних предметних олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт Малої академії наук. Підготовка їх до участі у змаганнях такого 

рівня потребувала зусиль як викладачів, так і великого обсягу часу самих ліцеїстів. Тому 

дуже важливим було навчити школярів працювати з інформацією, користуватися 

інформаційними ресурсами належним чином, оптимально вирішувати складні завдання, 

робити виважені та об’єктивні висновки, прогнозувати. Через великий обсяг додаткової 

інформації, яку потрібно було опрацювати дітям, їх учили будувати свою самостійну роботу, 

ґрунтуючись на принципах економічності та оптимальності, що реалізовувалося шляхом 

впровадження алгоритмів пошуку, відбору та засвоєння інформації, стратегій тайм-

менеджменту, що, в свою чергу, сприяло збереженню здоров’я та енерговитрат організму 

ліцеїстів. 
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Ліцей існував як експериментальний майданчик для апробації оновленого змісту 

освіти з фундаментальних дисциплін, впровадження нових навчальних інтегрованих курсів, 

які наразі тільки готуються до впровадження Міністерством освіти і науки України, як-от 

інтегрований курс з фізики, біології та хімії. Ученими, які працювали над розробкою 

теоретичних засад функціонування ліцею на чолі з професором В. М. Алфімовим 

(директором ліцею), визначено критерії ефективності відбору змісту освіти в ліцеї та шляхи 

її реалізації, розроблено модель творчої особистості ліцеїста як майбутнього дослідника, 

розроблено методику ідентифікації потенційної обдарованості та творчого потенціалу 

особистості та методику прогнозування творчого розвитку особистості. 

Якість освіти в ліцеї забезпечувалася поєднанням традиційної навчальної діяльності 

старшокласників з дослідницькою діяльністю. Кожен ліцеїст виконував науково-

дослідницьку роботу, яка тривала протягом двох років та завершувалася захистом. Це 

дозволяло дітям відчути себе суб’єктом своєї пізнавальної діяльності, завдяки якій 

відбувалася їх самореалізація, саморозвиток та самовдосконалення, та взяти на себе 

відповідальність за власні навчальні досягнення. Багато з таких робіт перемагали на 

Всеукраїнських конкурсах Малої академії наук та інших змаганнях, а також продовжувалися, 

коли ліцеїсти вступали до університету. Наступність в такій роботі забезпечувалася 

активним залученням до керівництва науковою роботою ліцеїстів професорсько-

викладацького складу університету, що дозволяло обрати темою дослідження актуальну 

наукову проблему та працювати в межах наукових шкіл випускових кафедр університету, що 

в подальшому дозволяло отримати вагомі результати в науці. Доказом ефективності такої 

спрямованості педагогічного колективу ліцею на формування наукової еліти українського 

суспільства було те, що серед випускників ліцею багато кандидатів та докторів наук, які 

отримали наукові ступені в досить молодому віці. 

Наступність у роботі з обдарованими школярами забезпечувалася також дотриманням 

принципу інноваційності, який реалізувався в ліцеї через співтворчість викладачів та 

ліцеїстів, партнерство, відкритість суб’єктів педагогічного процесу до діалогу, готовність 

приймати інші думки, погляди, відкритість до нових ідей та технологій, відкритість дітей та 

вчителів світу, суспільству. Освітнє середовище ліцею було створене таким чином, що 

самоідентифікація особистості кожного старшокласника проходила природним чином із 

максимальними можливостями для виявлення ініціативи, розвитку особистісних якостей та 

здібностей в контексті значущої для молодої людини діяльності. 

Як зазначалося вище, ліцей використовувався як експериментальний майданчик для 

випробовування нових педагогічних технологій, організаційних форм та керівних ініціатив. 

Вивчення роботи педагогічного колективу ліцею дало змогу визначити навчально-виховний 

процес як органічне поєднання та інтеграцію виховної роботи, навчально-пізнавальної 

діяльності, науково-дослідницької роботи та творчої активності викладацького складу, які 

спрямовані на формування творчої особистості кожного ліцеїста та є основою ліцейської 

педагогіки. Науковими співробітниками ліцею вперше були розроблені посадові обов’язки 

вихователя-куратора, його професіограма та теоретичні і методологічні засади його 

підготовки.  

Опора на особистісний підхід передбачає орієнтацію на особистість як центральну 

цінність, головну мету, суб’єкт, кінцевий результат та основний критерій ефективності 

педагогічного процесу. Особистісно орієнтоване навчання зумовлює забезпечення 

загального розвитку особистості у відповідності з її природою, визнання унікальності 

особистості з можливістю її найповнішої самореалізації, визнання моральної та 

інтелектуальної свободи людини, права на повагу. 

За твердженням С. І. Подмазіна, метою особистісно орієнтованої освіти є не 

формування і навіть не виховання, а знаходження, підтримка, розвиток людини в людині, 

розвиток механізмів самореалізації, саморозвитку, самовиховання та інших механізмів, 

необхідних для становлення самобутнього особистісного образу [6]. 
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Особистісно орієнтований підхід в ліцеї реалізовувався через створення 

можливостей для ліцеїстів навчатися за індивідуальною програмою за власною освітньою 

траєкторією, яка дозволяла варіювати обсяг та складність навчального матеріалу, форми 

роботи, створювати індивідуальний графік роботи та відвідування занять і т.п.  

Педагогічна підтримка обдарованих дітей потребує диференціації та індивідуалізації 

навчання та виховання, що вимагає побудови педагогічного процесу з максимальним 

урахуванням стану та рівня психічного, фізичного, морального та інтелектуального розвитку 

особистості та стимулювання її подальшого природовідповідного розвитку. Диференціація в 

ліцеї забезпечувалася на різних рівнях: на зовнішньому та внутрішньому. Зовнішня або 

профільна диференціація – це поділ учнів на класи за різними напрямами у відповідності з 

інтересами та здібностями, що дає можливість спеціалізуватися у проектованій професії та 

поглиблено вивчати дисципліни певної галузі. Внутрішня або рівнева диференціація 

передбачає таку організацію навчального процесу, коли диференціація відбувається в рамках 

одного класу, коли вчитель враховує потреби, здібності, рівень підготовки кожного учня та 

створює умови для поглиблення знань для кожного учня шляхом різних завдань, організації 

роботи в групах, індивідуальних завдань і т.д.  

Ще одним шляхом індивідуалізації була розробка індивідуальних програм розвитку та 

саморозвитку творчої особистості кожним ліцеїстом, що допомагало старшокласникам 

усвідомити свої сильні та слабкі сторони, визначити можливості для особистісного 

зростання, творчої самореалізації, деталізувати шляхи роботи із самовдосконалення, 

оптимізувати свої зусилля для досягнення цілей. Крім того, в ліцеї широко застосовувалися 

індивідуальні графіки навчання для ліцеїстів, які брали участь у предметних олімпіадах та 

конкурсах Малої академії наук з метою надання їм додаткового часу для якісного 

опанування навчального матеріалу та реалізації їх здібностей та талантів. 

На принципі єдності ґрунтувалося забезпечення наступності між ліцеєм та 

університетом, що передбачало співпрацю з визначення та узгодження основних цілей та 

задач кожного з етапів професійної та допрофесійної підготовки з метою виявлення резервів 

взаємозв’язку та підвищення ефективності та якості освіти. На факультетах Донецького 

національного університету існували наскрізні комплексні освітні програми, які включали 

ліцейську освіту, що було спрямовано на неперервність та цілісність підготовки фахівців. 

Така співпраця допомагала запобігти дублюванню курсів, забезпечити наступність у 

науково-дослідницькій роботі ліцеїстів та студентів. Продовження роботи над обраною ще в 

ліцеї науковою проблемою та накопичений матеріал дозволяли студентам успішно та 

достроково завершувати свої курсові та дипломні роботи та спрямувати свої зусилля на 

подальші наукові розвідки та винаходи. Організація навчально-виховного процесу в ліцеї 

була наближена до університетської системи, що дозволяло ліцеїстам, які вступали до 

університету швидко та безболісно адаптуватися до студентського життя. 

Профільне навчання в ліцеї забезпечувалося дотриманням комплексу принципів, 

серед яких виділялися принципи варіативності та альтернативності складових навчально-

виховного процесу, а саме: освітніх програм, методів та технологій, форм організації 

навчання, методичного забезпечення. Варіативність та альтернативність передбачали 

урахування індивідуальних особливостей учнів, профіля їх навчання, специфіку 

обдарованості кожного школяра на основі визнання правомірності різноманітних 

педагогічних засобів реалізації освітніх цілей та задач різних типів закладів середньої та 

вищої освіти. 

Ліцей при Донецькому національному університеті був не тільки провідним освітнім 

закладом області для обдарованих старшокласників, елементом науково-навчального 

об’єднання профільної школи та вищого навчального закладу, а також науково-

дослідницьким майданчиком для розробки та впровадження інноваційних технологій 

навчання та психолого-педагогічного супроводу обдарованих. 
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Ліцей при ДонНУ був одним з перших профільних ліцеїв в Донецькій області, в яких 

викладання всіх предметів проводилося українською мовою. Освітяни ліцею розуміли, що 

розбудова української державності неможлива без відродження національної самосвідомості 

громадян, адже саме в цій галузі на сході України традиційно були прогалини за радянських 

часів. Дотримання та реалізація принципу національної спрямованості дозволило ліцею 

стати центром відродження української мови, літератури та культури в Східноукраїнському 

регіоні, національного відродження молоді регіону. 

Принципи організації педагогічного процесу в ліцеї реалізовувалися в системі та 

взаємозв’язку та сприяли підвищенню ефективності системи підтримки обдарованих 

школярів, а також ефективно забезпечували наступність та стабільну взаємодію між ліцеєм 

та університетом. Багаторічний досвід функціонування ліцею при університеті дозволяє 

стверджувати, що система розроблених та запроваджених принципів може виступати в 

якості моделі для аналізу забезпечення наступності в інших комплексах «профільна школа – 

вищий навчальний заклад», які спрямовані на підтримку обдарованої молоді та підготовку її 

до продовження навчання і виші. 

Взаємодія архітектурно-будівельного ліцею при Донбаській національній академії 

будівництва та архітектури (м. Макіївка, Донецька область) ґрунтувалася на положеннях, які 

забезпечували наступність підготовки. Інтеграція профільного навчального закладу 

середньої освіти у структуру відповідного закладу вищої освіти дозволяла підвищити 

ефективність їх співпраці з метою підготовки ліцеїстів до навчання в академії та подальшій 

успішній діяльності в галузі будівництва і архітектури. Навчання ліцеїстів відбувалося за 

трьома профілями: архітектурним, технічним та економічним. Взаємодія також була 

націлена на приведення у відповідність вимог та рівня випускних іспитів та вступних 

випробувань, що сприяло покращенню їх результатів. 

Одним з головних напрямків співпраці педагогічних колективів ліцею та академії 

була організація та спільне керівництво науково-дослідницькою роботою ліцеїстів, які 

розробляли та представляли свої проекти на конкурсах Малої академії наук. Така робота 

відбувалася у формі Малої академії будівництва при ДонНАБА, де ліцеїсти мали змогу 

працювати під керівництвом не тільки викладачів ліцею, а й кандидатів і докторів наук з 

академії. Обдаровані ліцеїсти щорічно брали участь та ставали призерами предметних 

олімпіад з фізики, математики та архітектури, що організовувалися у академії. 

Науково-педагогічні працівники академії традиційно працювали на засадах 

сумісництва в ліцеї, що сприяло запровадженню більш високих стандартів викладання та 

наближенню педагогічної системи ліцею до системи роботи зі студентами в академії. В ліцеї 

склалася практика залучення викладачів фундаментальних дисциплін академії до викладання 

старшокласникам. Завдяки цьому першокурсники-випускники ліцею з легкістю проходили 

процес адаптації до навчання у закладі вищої освіти, майже не відчуваючи труднощів, 

демонструючи вищій рівень успішності, ніж вчорашні школярі. Старшокласники мали 

доступ до матеріально-технічної бази академії, мали змогу користуватися бібліотекою, 

методичними кабінетами та іншими інформаційними ресурсами. Окремі заняття з ліцеїстами 

проводилися на базі академії.  

Виховна робота в ліцеї проводилася у співпраці з проректором академії з навчально-

виховної роботи та з активною участю студентського самоврядування, студентським 

«Палацом культури», студентським профкомом. 

Академія та ліцей підтримували тісні стосунки в усіх сферах функціонування цих 

освітніх закладів: у науково-дослідницькій роботі, підвищенні кваліфікації викладачів, 

організації навчальної діяльності учнів, проведенні виховної та профорієнтаційної роботи. 

Отже, наступність у педагогічній підтримці обдарованих старшокласників та ліцеїстів 

у цілому була забезпечена у комплексі «Ліцей-заклад вищої освіти» архітектурно-

будівельного ліцею при Донбаській національній академії будівництва та архітектури, але 

цілісна система організації взаємодії не склалася; є необхідність в розробці та системному 
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запровадженні теоретичних, організаційно-методичних та управлінських засад такої 

співпраці на основі використання досвіду інших освітніх установ та з урахуванням власної 

специфіки.     

При Донецькому національному технічному університеті функціонував технічний 

ліцей. Аналіз документів показав, що напрями підготовки ліцеїстів узгоджувалася з 

відповідними кафедрами університету, використовувалися спеціальні навчальні плани та 

навчальні та робочі програми, що відповідали спеціальностям університету. Такий підхід 

давав змогу педагогічному колективу ліцею підготувати школярів до навчання у технічному 

університеті, забезпечити їм поглиблену підготовку з фундаментальних наук.  

Взаємодія між ліцеєм та технічним університетом також передбачала 

профорієнтаційну роботу, яку проводили викладачі, адміністрація ліцею та університету, 

психолог ліцею, бібліотекарі обох закладів, класні керівники, студенти, батьки ліцеїстів. Для 

ліцеїстів були створені оптимальні умови для здобуття фундаментальної освіти та підготовки 

до вступу до технічного університету, чому сприяв доступ ліцеїстів до навчальних та 

комп’ютерних лабораторій ДонНТУ. Навчальний план ліцею включав факультативні 

заняття, дисципліни за вибором, спецкурси, які були спрямовані на поглиблене вивчення 

профільних предметів.  

Навчання в технічному ліцеї тривало чотири роки, які умовно були поділені на два 

етапи: перший етап навчання, коли відбувалася адаптація учнів, проводилася діагностика 

рівня підготовки учнів та їх психічних властивостей та особистісних характеристик, а також 

коли учні приймали рішення щодо профіля подальшого навчання; другий етап навчання, 

коли ліцеїсти спеціалізувалися згідно з обраним профілем, розвивали свої обдарування, 

реалізовували свій потенціал та більш свідомо самовизначалися. Як і в інших ліцеях, 

старшокласники в технічному ліцеї активно залучалися до науково-пошукової діяльності, 

яка потім могла продовжитися в університеті. Основною метою ліцею педагогічний колектив 

вважав формування у старшокласників усвідомлення необхідності та прагнення навчатися 

протягом життя. 

Ефективність педагогічної підтримки обдарованих ліцеїстів була доведена успішною 

участю учнів у предметних олімпіадах та конкурсах-захистах робіт Малої академії наук 

обласного та всеукраїнського рівня, а також участю старшокласників у студентських 

наукових конференціях. Цьому сприяло залучення професорсько-викладацького складу 

Донецького національного технічного університету до керівництва науковою роботою 

ліцеїстами та співпраці в освітньому процесі. 

Втім, аналіз організації співробітництва та забезпечення наступності між технічним 

ліцеєм та ДонНТУ показав, що взаємодія між двома закладами освіти відбувалася переважно 

у профорієнтаційній роботі; керівництвом обох закладів не були у повній мірі використані 

всі можливості співпраці, особливо в аспекті наступності педагогічної підтримки 

обдарованих ліцеїстів та студентів. 

Узагальнюючи досвід роботи представлених ліцеїв, можна стверджувати, що за роки 

незалежності України з появою закладів нового типу сучасні ліцеї закріпили за собою місце 

провідних освітніх закладів для обдарованих старшокласників, створивши моделі 

педагогічної підтримки обдарованих у взаємодії із закладами вищої освіти, впровадження 

яких буде сприяти удосконаленню існуючої системи забезпечення наступності. 

Інноваційність освітньої діяльності ліцеїв полягає в наступному: 

- ліцеї стали науково-методичними центрами розробки, апробації та впровадження 

нових підходів, організаційних та педагогічних принципів навчання, освітніх технологій, 

організаційних форм навчання; результати досліджень втілюються в освітню практику та 

стають чинником у визначенні освітньої політики міста, області та держави;  

- науково-методична діяльність педагогічних колективів ліцеїв, як правило, 

випереджає освітні реформи у загальноосвітніх школах, що робить їх центрами об’єднання 
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зусиль творчих педагогів районів, міст, областей з метою розв’язання наявних проблем в 

освітній сфері та поширення передового педагогічного досвіду;  

-  в ліцеях як провідних закладах для обдарованих старшокласників функціонує 

цілісна система психолого-педагогічної підтримки обдарованих, яка включає в себе 

виявлення, діагностику здібностей, психологічний супровід, різноманітні організаційні 

форми роботи з обдарованими дітьми, спеціальні освітні стратегії, підготовку вчителів для 

роботи зі здібними школярами, взаємодію між ліцеями та закладами вищої освіти з метою 

забезпечення наступності в роботі з обдарованою молоддю. 

Отже, в педагогічній практиці склалися підходи до забезпечення наступності в роботі 

ліцеїв для обдарованих школярів та закладів вищої освіти, що знайшло своє втілення у 

розробці методологічних та організаційних засад, методичного та технологічного 

забезпечення наступності, її моніторингу та визначення ефективності. Подальшої розробки 

потребують більш універсальні моделі забезпечення наступності педагогічної підтримки 

обдарованих учнів через взаємодію закладів середньої та вищої освіти з урахуванням 

внутрішніх та зовнішніх компонентів.  
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Преемственность педагогической поддержки одаренных школьников в комплексе 

«лицей – учреждение высшего образования» 
В статье обобщен опыт обеспечения преемственности педагогической поддержки 

одаренных школьников через взаимодействие учреждений нового типа для одаренных 
школьников и учреждений высшего образования на примере лицеев Донецкой области. 
Определены принципы педагогической поддержки одаренных школьников в лицеях и 
основные пути сотрудничества и реализации принципа преемственности в комплексах 
«профильный лицей – учреждение высшего образования». 

Ключевые слова: одаренные школьники, одаренность, преемственность, лицей, 
учреждение высшего образования. 
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Continuity of pedagogical support of gifted schoolchildren in the complex ‘lyceum – higher 

education institution’ 

The article summarizes the experience of ensuring continuity of pedagogical support of 

gifted schoolchildren through the interaction of new types of institutions for gifted schoolchildren 

and institutions of higher education through the example of lyceums of Donetsk region. Principles 

of pedagogical support of gifted schoolchildren in lyceums and the main ways of cooperation and 

implementation of the principle of continuity in the complexes ‘specialized lyceum – higher 

education institution’ are defined. 

Three lyceums of Donets region were chosen for the analysis: the Lyceum of Donetsk 

National University, the Technical Lyceum of Donetsk National Technical University and the 

Lyceum of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture. The guiding principles 

of ensuring continuity in support of gifted youth in the complex ‘lyceum-university’ were 

consistency, continuity and sustainability. Continuity was ensured by the coordination of aims, 

outcomes content, methods and forms of organization of the pedagogical process. 

During the years of Ukraine’s independence with the emergence of new types of educational 

institutions, lyceums have proved to be leading educational institutions for gifted students, creating 

models of pedagogical support of the gifted in cooperation with higher education institutions. 

Implementation of such models will contribute to improvement of the existing system of ensuring 

continuity.  

Lyceums became scientific and methodical centres of development, testing and introduction 

of new approaches, organizational and pedagogical principles, educational technologies, 

organizational forms of training; the research results were implemented in educational practice 

and became a key factor in determining the educational policy of the city, the region and the state. 

Scientific and methodological activity of teaching staff of lyceums usually outperforms educational 

reforms in secondary schools, which makes them centres of uniting the efforts of creative teachers 

with the aim of solving existing problems in education and disseminating advanced pedagogical 

experience. 

Lyceums as the leading institutions for the gifted have an integrated system of psychological 

and pedagogical support of gifted schoolchildren, which includes identification, diagnostics of 

abilities, psychological support, various organizational forms of work, special educational 

strategies, teacher training events, interaction between lyceums and higher education institutions in 

order to ensure continuity in support of gifted youth. 

Key words: gifted schoolchildren, giftedness, continuity, lyceum, institution of higher 

education. 

 

 


