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В статье анализируются результаты научно экспериментально-исследовательской работы, проводимой 

в последние годы отделом проектирования развития одаренности Института одаренного ребенка НАПН 
Украины по теме «Социально-педагогическое проектирование развития одаренности в системе взаимодей-
ствия всех участников УВП».

Ключевые слова: развитие одаренности личности ученика, психолого-педагогические технологии, участ-
ники учебно-воспитательного процесса.

The results of scientific experimental research are analyzed in the article, which was conducted department of gifted 
personality development of design of the Institute of gifted child NAPS of Ukraine on "Social and pedagogical develop-
ment design of giftedness in the interaction of all participants of the educational process". 
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Реалізація гуманістичної педагогіки співробітництва, партнерства і співтворчості у 
загальноосвітніх навчальних закладах України передбачає перехід від навчально-дисциплі-
нарної моделі організації педагогічного процесу до моделі особистісно-розвивальної, за якої 
кожна особистість учня розглядається як творча індивідуальність.

Особистісно-розвивальний підхід потребує створення інноваційної освітньої системи, 
що забезпечить повноцінний розвиток кожної особистості вихованця стосовно реалізації 
мети національного виховання та соціально-культурного розвитку учня.

Основною метою освітньої системи, як зазначається в основних документах про освіту, 
є розвиток людини як особистості та вищої цінності суспільства.

Отже, особистісний розвиток учня є основним критерієм ефективності діяльності вчи-
телів загальноосвітніх навчальних закладів України. 

За європейською класифікацією, основними сферами особистісного розвитку особис-
тості є фізична, психічна, соціальна, духовна.

Індикатором ефективності діяльності навчальних закладів системи освіти України та 
конкретного педагогічного працівника повинні бути показники на основні критеріїв особис-
тісного розвитку, а не перемоги на предметних олімпіадах, відмінні оцінки, наявність медалі, 
вступ до ВНЗ, успішність за результатами ЗНО, участь у Малій академії наук України тощо, 
що наразі є основними критеріями успішної діяльності ЗНЗ. 

З метою всебічного розвитку вихованців ЗНЗ було створено цілісну освітню систему 
інтегрального супроводу особистісного розвитку учня. 

Освітня система створювалась автором протягом останніх 15 років науково-практич-
ної діяльності у різних сферах системи освіти за активної допомоги наукових співробітників 
відділу проектування розвитку обдарованості Інституту обдарованої дитини НАПН України, 
науково-педагогічних працівників кафедри психології управління Університету менеджменту 
освіти, наукових співробітників відділу проблем організації охорони здоров’я матерів і дітей 
Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України та колективів експерименталь-
них навчальних закладів регіонів України.

Система розроблялась на основі фундаментальних психолого-медико-педагогічних до-
сліджень вітчизняних і зарубіжних учених та практиків, які використовують сучасні мето-
ди вивчення стану здоров’я особистості та проектно-модульні освітні технології з широким  
застосуванням інформаційно-комунікативних систем. 
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Інноваційна освітня система інтегрального супроводу особистісного розвитку учня створю-
валась з метою конструктивного всебічного розвитку та ефективного супроводу учнів загально-
освітніх навчальних закладів у співпраці вчителів, практичних психологів, медичних та соціаль- 
них працівників, учнів, батьків, державних та громадських організацій за їх тісної взаємодії. 

Основним завданням цієї освітньої системи є внесення соціально доцільних конструктив-
них змін у напрями особистісного розвитку вихованців ЗНЗ залежно від поставлених цілей та 
завдань системи освіти держави, освітніх завдань конкретного регіону країни, стратегічних зав- 
дань навчально-виховних навчального закладу та задач особистісного розвитку кожного учня.

Така освітня система складається з восьми взаємопов’язаних психолого-медико- 
педагогічних технологій, що послідовно забезпечують організацію та проведення навчально- 
виховного процесу ЗНЗ. 

Психолого-медико-педагогічні технології цієї системи реалізовано в технологічних мо-
дулях діагностично-проектувальному комп’ютерному комплексі (ДПК) «Універсал 4 online», 
що створено на засадах проектного менеджменту з варіативністю сучасних інформаційно- 
комунікативних операційних систем в онлайн-режимі. 

Це надає можливість педагогічним колективам ЗНЗ разом з батьками учнів, медичними пра-
цівниками та представниками місцевих громад здійснювати спільний вплив на всебічний осо-
бистісний розвиток учнів на рівні суб’єкт-суб’єктної взаємодії його учасників. Управлінці та ме-
тодичні служби системи освіти, за умови впровадження цього комплексу, отримують можливість 
ефективного управління якістю навчально-виховного процесу в конкретному регіоні країни. 

Така система надає можливість здійснювати комплексний моніторинг ефективності та 
результативності навчально-виховного процесу в онлайн-режимі на всіх рівнях: учитель-
предметник, класний керівник, практичний психолог, адміністрація ЗНЗ, результативність  
діяльності управління чи відділу освіти району, міста, регіону. 

ДПК «Універсал 4 online» апробовано упродовж останніх 3-х років в експерименталь-
них навчальних закладах 17 регіонів України [1]. 

Вищевказаний комплекс не має аналогів, як в нашій країні, так і світовій практиці. Його 
впровадження в систему освіти України дозволило учасникам навчально-виховного проце-
су ЗНЗ докорінно змінити підходи до особистісного розвитку учнів, у т. ч. обдарованих. За 
умови його використання у практичній діяльності ЗНЗ перед освітянами відкриваються нові 
широкі можливості для організації та проведення системного цілеспрямованого навчально-
виховного процесу. 

В основу технологічних модулів покладено тривимірний принцип проектування освіт-
ніх компонентів, що дозволяє реалізувати цілісну освітню систему в онлайн-режимі, а саме:

 – здійснювати комплексну діагностику учасників навчально-виховного процесу;
 – здійснювати аналіз проблем та потенційних можливостей учнів навчального закладу, 

району, міста, регіону, країни;
 – конструювати стратегічні завдання навчального закладу та конкретні тактичні задачі 

особистісного розвитку учнів;
 – формувати банки навчальних та навчально-виховних програм, демонстраційних 

проектів;
 – створювати навчальні та навчально-виховні проекти для учасників навчально-вихов-

ного процесу;
 – здійснювати проектно-модульне планування діяльності навчального закладу на 

засадах проектного-менеджменту;
 – створювати сценарії навчальних занять та виховних заходів з особистісно зорієнто-

ваним, особистісно-розвивальним змістом та елементами психолого-педагогічних тренінгів;
 – здійснювати моніторинг ефективності та результативності навчально-виховного про-

цесу ЗНЗ на всіх рівнях;
 –  прогнозувати особистісний розвиток вихованця;
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 –  створювати автоматично за результатами діагностики учасників навчально-виховного 
процесу інтегральні характеристики на учня, групу та класний колектив;

 –  надавати учасникам навчально-виховного процесу рекомендації щодо адекватного 
супроводу учнів. 

ДПК «Універсал 4 online» дозволяє здійснювати скринінговий контроль груп дітей за 
різними соціальними станами (наприклад: обдаровані діти з конкретними напрямами обдаро-
ваності, діти з девіантною поведінкою тощо) у конкретному навчальному закладі та навчаль-
них закладах району, міста, регіону, країни.

Користувачами ДПК можуть бути учасники навчально-виховного процесу системи освіти.
Такий комп’ютерний комплекс містить наступні взаємодоповнюючі наукомісткі техно-

логічні модулі, що утворюють три умовні частини [2]. 
І. Діагностично-аналітична (підготовча, «цілепокладаюча») частина передбачає:

–9 комплексну психолого-педагогічну діагностику учасників навчально-виховного процесу;
–9 системно-кореляційний аналіз та прогнозування особистісного розвитку учнів; 
–9 конструювання стратегічних завдань навчального закладу та тактичних психолого-

педагогічних задач особистісного розвитку учня.
ІІ. Проектно-плануюча (основна, «проектувальна») частина передбачає:

–9 програмування предметно-орієнтованого навчально-виховного змісту у навчально-
виховних програмах; 

–9 моделювання проблемно-цільового змісту у навчально-виховних проектах; 
–9 планування особистісно зорієнтованого змісту у планах діяльності навчального 

закладу та учасників навчально-виховного процесу (проектно-модульні та системно-
комплексні плани). 

ІІІ. Корекційно-розвивальна (завершальна, «реалізаційна») частина передбачає:
–9 творення особистісно-розвивального змісту у навчально-виховних доробках на-

вчальних занять, виховних заходів тощо (міні-модулів); 
–9 реалізація особистісно зорієнтованого та особистісно-розвивального змісту у нав-

чально-виховному процесі, моніторинг ефективності та результативності діяльності педаго-
гічних працівників.

Практичними перевагами такої інноваційної освітньої системи для учасників навчаль-
но-виховного процесу над традиційною є наступні. 

1. Для адміністрації навчального закладу [3] це: 
 – системно-комплексний аналіз особистісного розвитку учнів у класних колективах 

та організація моніторингу розвитку учнів (фізичного, психічного, соціального, духовного). 
Аналітичні дані навчального закладу зводяться автоматично: таблиці, графіки, діаграми, мат-
риці, психолого-педагогічні характеристики на учнів класних колективів, на кожного учня, 
рекомендації (10–15 хв); 

 – прогнозування особистісного розвитку кожного учня (конструктивний, деструктив-
ний), груп учнів, класних колективів та навчального закладу в цілому (5–10 хв); 

 – визначення проблем та потенційних можливостей вихованців за чотирма сферами 
особистісного розвитку (3–5 хв);

 – чітке, конкретне цілепокладання на основі автоматичного конструювання завдань  
навчального закладу на навчальний рік та перспективу (10–20 хв);

 – створення навчально-виховних проектів для навчального закладу (цільових, проблем-
них тощо) (1 проект: 40–50 хв);

 – проектно-модульне планування діяльності навчального закладу, що відбувається ав-
томатично: 7 типів планів (системно-комплексний, графічний, календарний, індивідуальний, 
за підрозділами навчального закладу, за видами роботи тощо) (1 тип плану: 2–3 хв);

 – розроблення сценаріїв виховних заходів навчального закладу з особистісно зорієнто-
ваним змістом (1 сценарій: 10–15 хв) з особистісно-розвивальним (15–20 хв);
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 – контроль за реалізацією навчальних та навчально-виховних проектів (1 протокол: 1–2 хв);
 – надання рекомендацій з проблем розвитку вихованця батькам, учителям, практичним 

психологам, що відбувається автоматично (2–3 хв); 
 – консультації для педагогічних працівників, батьків, учнів в онлайн-режимі;
 – створення списків за конкретними критеріями (наприклад за: соціальними станами, 

медичними діагнозами, групами ризику, напрямами обдарованості тощо), що відбувається 
автоматично (1–2 хв);

 – доповнення та створення електронних банків навчальних, навчально-виховних про-
грам та проектів, доробок навчальних занять, корекційно-розвивальних та виховних заходів 
для конкретного навчального закладу, вчителів-предметників, класних керівників, практич-
них психологів, соціальних педагогів, вихователів, керівників гуртків, секцій, клубів тощо.

2. Для психологічної служби (практичних психологів, соціальних педагогів) це: 
 – організація та проведення комплексної психолого-педагогічної діагностики учасни-

ків навчально-виховного процесу, що відбувається у вигляді двох зрізів за навчальний рік  
(1 класний колектив: 45 хв у комп’ютерному класі або з використанням сучасних мобільних 
телефонів учнів);

 – автоматичне здійснення системно-кореляційного аналізу за результатами діагности-
ки учнів, батьків, учителів (матриці, таблиці, графіки, діаграми, характеристики на учнів та 
класні колективи (10–15 хв);

 – психолого-педагогічне прогнозування особистісного розвитку учнів, надання психо-
лого-медико-педагогічних рекомендацій в автоматичному режимі комплексу а саме: батькам, 
учителям, учням (1–2 хв);

 – допомога адміністрації у процесі конструювання стратегічних та тактичних завдань  
навчального закладу, а також допомога класним керівникам під час конструювання за-
дач особистісного розвитку учнів у класних колективах на основі результатів комплексної  
психолого-медико-педагогічної діагностики та аналізу (5–10 хв);

 – створення проектів для роботи психологічної служби та корекційно-розвивальних 
програм індивідуального розвитку особистості учня (10–15 хв);

 – проведення проектно-модульного планування діяльності практичного психолога та 
соціального педагога: три типи планів (автоматично за 10–15 хв);

 – організація та здійснення моніторингу особистісного розвитку учнів класних та  
педагогічного колективів (5–10 хв);

 – проведення індивідуальних консультації та надання психолого-педагогічних реко-
мендацій батькам, учителям, учням в онлайн-режимі;

 – надання практичних рекомендації з особистісного розвитку учнів, що відбувається 
автоматично (1–2 хв).

3. Для класних керівників (вихователів) це: 
 – проведення аналізу та прогнозування розвитку учнів класного колективу (74 критерії 

особистісного розвитку з врахуванням багатофакторної ваги залежно від віку та статі вихо-
ванця в автоматичному режимі (1–2 хв);

 – характеристики та рекомендації на учня та класний колектив, що проводяться в авто-
матичному режимі (2–3 хв);

 – конструювання задач особистісного розвитку учнів: індивідуальних, групових, ко-
лективних в автоматичному та творчому режимах роботи комплексу (1–2 хв – автоматично, 
10–15 хв у творчому режимі);

 – визначення ефективності виховних, корекційних програм та демонстраційних проек-
тів (2–3 хв);

 – проектно-модульне планування діяльності, що охоплюють три типи планів: системно-
комплексний, графічний та календарний на семестр, у т. ч. 75 % плану, що виконують автоматично 
з проектів навчального закладу (5–7 хв), 25  % – з виховних проектів класного керівника (1–1,5 год);
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 – розроблення сценаріїв виховних годин та годин спілкування з особистісно зорієнтова-
ним або з особистісно-розвивальним змістом, що містять елементи тренінгу (1 сценарій: 5–7 хв);

 – самоконтроль ефективності виховного процесу в класному колективі (1 протокол: 3–5 хв);
 – аналіз результатів моніторингу особистісного розвитку учнів класного колективу, що 

виконують в автоматичному режимі: таблиці, графіки, матриці, характеристики та рекомен-
дації на кожного учня та класний колектив (2–3 хв).

4. Для вчителів-предметників (керівників гуртків, секцій, клубів, факультативів) це: 
 – проведення аналізу та прогнозування особистісного розвитку класу та окремих груп 

учнів (візитні картки групи учнів з конкретними проблемами та потенційними можливостя-
ми, задачами особистісного розвитку, психолого-медико-педагогічними характеристиками та 
рекомендаціями), що проводиться в автоматичному режимі (1 клас або група: 7–10 хв);

 – пошук більш ефективних навчальних програм для класного колективу або групи 
учнів, що проводиться автоматично (5–10 хв);

 – створення навчальних проектів з предмету для конкретного класу або групи  
з проблемно-цільовим змістом (1 навчальний проект: 15–20 хв);

 – календарне планування реалізації навчальних проектів в автоматичному режимі 
(1 календарний план: 3 хв);

 – розроблення сценаріїв навчальних занять з особистісно зорієнтованим змістом (1 сце-
нарій: 7–10 хв) з особистісно-розвивальним (1 сценарій: 15–20 хв);

 – самоаналіз ефективності навчального заняття в конкретному класному колективі  
(1 протокол ефективності: 2–3 хв).

5. Для медичної служби (лікаря, медсестри) це:
 – реєстрація, проведення аналізу та систематизація результатів діагностики фізичного 

розвитку, фізичного здоров’я та адаптаційних можливостей учнів у класних колективах та 
навчального закладу;

 – оцінювання стану артеріального тиску дітей з урахуванням вікових та статевих  
особливостей, що відбувається в автоматичному режимі (10–15 хв);

 – оцінювання структури стану захворюваності (за МКХ–10), груп фізкультури та груп 
здоров’я; 

 – надання конкретних рекомендацій з проблем фізичного розвитку медичним праців-
никам, батькам, учителям, учням, що відбувається в автоматичному режимі;

 – проведення планування індивідуальних та колективних диспансерних заходів для 
медичних працівників з урахуванням психолого-педагогічних проблем розвитку дітей у нав-
чальному закладі, районі, місті, регіоні та країні;

 – запровадження критеріїв якості функціонування системи медичного обслуговування 
та системи контролю якості медичної служби в умовах ЗНЗ;

 – моніторинг динаміки показників стану здоров’я дітей за час навчання у навчальному 
закладі та навчальних закладах району, міста, регіону, країни (таблиці, графіки), що прово-
диться в автоматичному режимі. 

6. Для членів родин учнів (батьків та осіб, які їх заміняють) це:
 – проведення діагностики та аналізу взаємин в родині з дітьми в онлайн-режимі (2 ме-

тодики: 15–20 хв – мобільні телефони, персональні комп’ютери);
 – аналіз результатів діагностики розвитку дітей в системі моніторингу особистісного розвитку;
 – ознайомлення з результатами діагностики дітей та отримання психолого-медико- 

педагогічних рекомендацій від учителів, практичних психологів, медиків.
7. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів це:

 – проведення діагностики особистісного розвитку учнів на комп’ютерах, планшетах та 
мобільних телефонах (за місцем проживання та навчання);

 – отримання психолого-медико-педагогічних рекомендацій з особистісного розвитку 
(від учителів, практичних психологів та медичних працівників.
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8. Центри практичної психології за умови отримання доступу до діагностичної інфор-
мації, що знаходиться у ДПК «Універсал», передбачають проведення статистичного аналізу 
за основними критеріями особистісного розвитку учнів в системі моніторингу за конкретни-
ми типами навчальних закладів та районами, містами, регіонам країни.

9. Інститути післядипломної педагогічної освіти передбачають занесення навчальних 
програм та виховних проектів у комплекс з метою подальшого створення навчально-вихов-
них проектів усіма учасниками навчально-виховного процесу в ЗНЗ. 

10. Управлінці та методичні працівники сприяють створенню за запитом списків ді-
тей за конкретними критеріями та параметрами. Наприклад, за соціальними станами (110 со-
ціальних станів), діагнозами фізичного розвитку (452 діагнози МКХ-10 та МКХ-9), напряма-
ми обдарованості (спортивна, технічна, художня, академічна тощо), за навчальним закладом 
та за районом, містом, країною. 

Окрім того, є можливість надавати дистанційно (в онлайн-режимі) методичним та медич-
ним службам консультації для вчителів, учнів та їхніх батьків, передавати бази даних на кон-
кретних учнів в інші загальноосвітні, професійно-технічні та позашкільні навчальні заклади.

Впровадження цієї цілісної освітньої системи та діагностично-проектувального комп-
лексу «Універсал 4 online» дозволить обласним, районним, міським управлінням та відділам 
освіти, а також Міністерству освіти і науки України дистанційно здійснювати моніторинг 
ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників на всіх рівнях і за різ-
ними типами ЗНЗ з метою організації та проведення диференційованої оплати праці за ре-
зультатами особистісного розвитку учнів.

Робота на сервері ДПК надає можливість вдосконалити організацію Всеукраїнських 
конкурсів, захисту учнівських робіт та проектів системи Малої Академії наук (наприклад, 
проведення наукової експертизи учнівських наукових робіт в онлайн-режимі, створення ко-
лективних дитячих проектів – дистанційно тощо).

Таким чином, результати моніторингу особистісного розвитку учнів ЗНЗ засвідчують, 
що впровадження системи інтегрального супроводу особистісного розвитку, використання в 
практиці діяльності вищенаведених соціально-медико-психолого-педагогічних технологій за 
допомогою діагностично-проектувального комплексу «Універсал 4 online» позитивно впливає 
на динаміку психо-соціального та духовного особистісного розвитку більшості учнів, збере-
ження їхнього здоров’я, а також створює умови для розвитку обдарувань кожної особистості.

Моніторинг результатів комплексної психолого-педагогічної діагностики за 74 крите-
ріями особистісного розвитку учнів ЗНЗ (більше 300 навчальних закладів переважно нового 
типу, що знаходяться в 20 регіонах України) засвідчив, що рівень інтеграції та згуртування 
учнів у класних колективах збільшився майже втричі. У середньому на 43 % підвищилась 
життєва активність учнів у соціально-комунікативній та навчально-пізнавальній діяльності. 
Значних успіхів було досягнуто педагогічними колективами, які працюють в освітній системі 
з проблем формування ціннісних орієнтацій та пріоритетів вихованців у таких групах видів 
діяльності, як: соціально-комунікативна (на 74 %); навчально-пізнавальна (на 63 %); громад-
сько-корисна (на 41 %); національно-громадянська (на 26 %).

Суттєво знизилась кількість ізольованих та відторгнутих учнів у класних колективах  
(в середньому на 68 %). У значної частини учнів вдається проводити корекцію вад особис-
тісного розвитку, наприклад, тривожність знизилась в середньому на 38 %; імпульсивність –  
на 27 %; схильність до нечесної поведінки – на 39 %; агресивність – на 25 % тощо.

Динаміка конструктивних змін особистісного розвитку учнів в експериментальних 
закладах залежить від кількості та якості запроваджених у навчально-виховний процес 
конкретних вищезазначених технологічних модулів.

Так, використання педагогічними колективами навчальних закладів лише технологіч-
них модулів комплексної психолого-педагогічної діагностики та системно-кореляційного 
аналізу розвитку особистості учнів, а також орієнтація педагогів, адміністрації на виконання  
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конкретних сконструйованих психологічною службою задач особистісного розвитку поліп-
шують результати розвитку учнівських колективів в цілому приблизно на 20 %.

Впровадження в практику роботи технологічних модулів «програмування», «моделю-
вання», «планування» покращує результати ще на 18–22 %. Результативність навчально- 
виховного процесу також підвищується приблизно на 30 % під час застосування технологіч-
них модулів «творення» та «реалізація». 

Таким чином, аналіз моніторингу розвитку учнів експериментальних навчальних за-
кладів засвідчує, що система соціально-педагогічного проектування особистісного розвитку 
учнів забезпечує виконання освітянами таких завдань, як формування якісного фізичного та 
психічного здоров’я, сучасних соціальних установок і конструктивних ціннісних орієнтацій, 
гуманістичної спрямованості розвитку обдарованості особистості, розумного ставлення до 
матеріальних, соціальних і духовних потреб нашого суспільства.

Широке впровадження такої освітньої системи у практику діяльності ЗНЗ України буде 
успішним за умови організації та проведення диференційованої оплати праці педагогічних 
працівників за конкретними результати особистісного розвитку учнів.
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