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АЛГОРИТМ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ  

Анотація.
У статті розкривається методологічний зміст психологічного супроводу обдарованих здобувачів 

освіти підліткового віку. Діяльність фахівців психологічної служби закладу освіти, відповідно до Концеп-
ції Нової української школи (компонент 4 «Нова школа. Простір можливостей»), має на меті допомогти 
розкрити та розвинути здібності, таланти кожної дитини, адже кожна дитина неповторна та наділена   
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від природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. У статті запропоновано алго-
ритм психологічного супроводу обдарованих, який охоплює шість етапів професійної діяльності праців-
ника психологічної служби закладу освіти: комплексно- діагностичного, стимулюючого, орієнтуючого, 
цілеутворюючого, операційно- результативного й емоційно- утверджуючого. У статті обґрунтовано 
взаємозв’язок таких особистісних властивостей, як показник IQ, інтелектуальної лабільності та стре-
состійкості. Представлено результати психодіагностичного етапу на прикладі вибірки учнів 9- х класів 
академічних гімназій м. Чернівці. Проаналізовано діагностичні показники за методиками «Інтелектуаль-
на лабільність» М. Олєннікової, «Інтелектуальний тест за Г. Айзенком», «Домінуючий профіль за Карлою 
Ханнафорд». Представлено результати дослідження рівня обдарованості підлітків, яке було здійснене 
методом експертної оцінки педагогічними працівниками закладів освіти. Експерти оцінювали наявність 
певних критеріїв обдарованості учнів за 12- бальною системою методики Хаана і Кафа.

Ключові слова: алгоритм; психологічний супровід; стратегія; домінуючий профіль; стресостій-
кість; інтелектуальна лабільність. 

Психологічна служба системи освіти в контексті розвитку та становлення Новій україн-
ській школі (НУШ) має на меті допомогти вчителям розкрити та розвинути здібності, таланти 
та можливості кожної дитини, адже кожна дитина неповторна і наділена від природи унікаль-
ними здібностями, талантами та можливостями. Компонент 4 Концепції «Нова школа. Простір 
освітніх можливостей» визначає пріоритетом особистісно зорієнтовану модель освіти, яка за-
снована на ідеях дитиноцентризму. Це передбачає максимальне наближення навчання й вихо-
вання конкретної дитини до її сутності, здібностей і життєвих планів, забезпечення морально- 
психологічного комфорту, відмови від орієнтації освітнього процесу на середньо статистичного 
учня [5]. 

Освітня діяльність з обдарованими дітьми є одним із варіантів реалізації права особисто-
сті на індивідуальність. Тому перед практичним психологом закладу загальної середньої освіти 
(ЗЗСО) постає завдання щодо виявлення та відстеження, підтримки та розвитку дитячої обдаро-
ваності, забезпечення умов з метою ефективного розвитку креативної обдарованої особистості, 
її здатності до творчих і незалежних дій в освітніх і життєвих ситуаціях, що з’являються перед 
нею в контексті взаємодії з соціумом (оточенням) [19, с. 188]. У Положенні про психологічну 
службу системи освіти України визначено, що метою діяльності практичних психологів і со-
ціальних педагогів є сприяння створенню умов для соціального й інтелектуального розвитку 
здобувачів освіти [6]. 

Оскільки сьогодні в Україні існує соціальна потреба у творчих і обдарованих молодих 
людях, то актуальним постає науковий пошук алгоритмів діяльності працівників психологічної 
служби в різних напрямах. З огляду на це, актуальним є розроблення алгоритму психологічно-
го супроводу обдарованих здобувачів освіти, які мають реалізовувати практичні психологи за-
кладів освіти в умовах децентралізації системи управління освітою та в контексті формування 
національної ідентичності. 

Проблеми розумової та творчої обдарованості активно розробляється в межах психології, 
педагогіки, соціальної педагогіки та інших суміжних галузей. Своєчасне виявлення обдарова-
них дітей, створення необхідних умов для розвитку їхніх талантів сприяє самореалізації, досяг-
ненню успіху. Вважаємо, що важливо звернути увагу на дослідження таких науковців В. Алфі-
мов, Г. Бандура, А. Біне, Ю. Гільбух, В. Крутецький, Н. Лейтес, А. Мудрик, В. Моляко, О. Не-
чаєв, Л. Новіков, В. Рибалка, І. Сікорський, Б. Теплов та ін. Алгоритми та стратегії професійної 
діяльності практичних психологів у ЗЗСО досліджують Ж. Вірна, С. Максименко, В. Панок, 
В. Рибалка, Д. Романовська, Н. Шевченко, Н. Чепелєва та ін.

Мета статті полягає в розкритті змісту та структури алгоритму психологічного супроводу 
обдарованих здобувачів освіти в контексті Нової української школи та представлення результа-
тів діагностичного етапу. 

Одним із важливих завдань сучасного ЗЗСО є розв’язання проблем виявлення та розви-
ток інтелектуальних і творчих обдарувань учнів. Практичний психолог відіграє ключову роль у 
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процесі виявлення та розвитку комплексу особистісних властивостей учнів, що забезпечать до-
сягнення успіху в навчанні та будуть спонукати їх до творчої та науково- пошукової діяльності. 

Необхідно розкрити зміст психологічного супроводу. Почнемо з визначення основних 
термінів, що використовуються в статті, а саме: «стратегія», «особистісна стратегія професій-
ної діяльності психолога», «алгоритм». Так, поняття «стратегія» органічно увійшов у науко-
вий простір сучасних наук загалом і психології зокрема. Точка зору психологів акумульована 
та представлена в психологічних словниках. У психологічному словнику, укладачем якого 
С. Головін, стратегія – це загальний план, процедура ведення психологічних досліджень, 
терапії, мистецтво їх проведення [17, с. 570]. Поняття «особистісна стратегія професійної 
діяльності» обґрунтовується нами як інструмент професійної діяльності психолога, що забез-
печує творчий підхід і детермінує особистісний план дій у постановці цілей і розв’язанні по-
ставлених завдань та запитів здобувача освіти, за допомогою якого реалізується індивідуаль-
ний стиль фахівця [15, с. 23]. У нашому випадку – це запити щодо психологічного супроводу 
обдарованого учня старших класів. Більш детально розкриває зміст будь- якої діяльності по-
няття «алгоритм», яке розглядають як чітку послідовність дій, що застосовується для розв’я-
зання типових задач. Термін «алгоритм» тісно пов’язаний з такими поняттями, як «метод», 
«проект» і «технологія» [1, с. 11]. 

Використовуючи наукові праці В. Панка [9] ми будемо розглядати психологічний супро-
від обдарованого підлітка як: системну діяльність практичного психолога, що спрямована на 
максимальне розкриття його внутрішніх ресурсів і формування особистісної стратегії жит-
тєвого успіху. У педагогічній психології виокремлюють чотири категорії обдарованих дітей:

1) обдаровані інтелектуально (мають високі показники за спеціальними тестами інтелекту);
2) з яскраво вираженими специфічними здібностями (досягли успіху в якісь сфері діяль-

ності);
3) академічно обдаровані (чудово навчаються в школі);
4) з високою креативністю (потенційно обдаровані) [2].
Алгоритм психологічного супроводу обдарованого учня старших класів визначає послі-

довність дій практичного психолога ЗЗСО щодо економічного й оптимального використання 
особистісних ресурсів учнів, необхідних для самоактуалізації та самореалізації. Практична реа-
лізація алгоритму буде сприяти досягненню успіху в науковій і творчій діяльності, професійній 
та особистісній самореалізації. 

Обдаровані учні старших класів виявляють себе в різних інтелектуально- творчих конкур-
сах, турнірах, олімпіадах, проєктах, стратапах тощо. Зокрема, на їхній вік припадає чи не най-
більша кількість подібних заходів, тому розробка теми психологічного супроводу обдарованих 
учнів старших класів є актуальною.

Беззаперечним є той факт, що підлітковий вік є одним зі складних періодів життя люди-
ни. Підлітки інтегруються в широкий соціальний простір, швидко розвиваються, починають 
відчуватися дорослими, прагнуть до автономії та незалежності, відчувають потребу у визнанні 
оточуючими їхньої самостійності та значущості. Прояви внутрішнього світу підлітка корелю-
ють з амбівалентністю та нестійкістю почуттів, глибиною внутрішніх суперечностей і безліччю 
протиріч, що виникають у цьому віці. Здобувачі освіти, які беруть участь в інтелектуальних і 
творчих змаганнях, конкурсах, потрапляють у стресову ситуацію, що характеризується пригні-
ченістю настрою та нестабільним емоційним станом. Ці чинники викликають тривожність, що 
може призвести до дезорганізації діяльності, зниження концентрації уваги та працездатності, 
розгубленості тощо. Тому в алгоритм психологічного супроводу необхідно включити діяльність 
з розвитку не тільки внутрішніх ресурсів, інтелектуального складника, а й емоційно- вольової 
регуляції, стресостійкості.

Так, О. Нечаєва звертає увагу на певну категорію здобувачів освіти, які за наявності ви-
сокого інтелектуального потенціалу, мають низьку мотивацію до його реалізації у будь- яких 
сферах. Дослідниця вказує, що підлітковий вік як обдарованої, так і пересічної дитини харак-
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теризується значною нестабільністю самооцінювання. У випадку вияву обдарованості до цього 
додаються такі фактори, як:

а) високий рівень вимог до себе та власних здібностей;
б) посилена вимогливість до інших, унаслідок чого в обдарованих дітей нерідко викликає 

сильні руйнівні переживання;
в) зменшення впевненості у власних силах;
г) конфлікти з оточуючими та прояви захисної агресії.
Причому низька самооцінка сприяє формуванню бар’єру на шляху мотивації, як наслідку 

соціального стресу. Тому, з урахуванням психологічних особливостей підліткового віку, необ-
хідно зазначити, що потрібно допомагати обдарованій дитині здійснювати самооцінку не на 
основі аналізу власних якостей і властивостей, а на основі думок референтної групи про власну 
особистість [8].

У статті запропоновано алгоритм психологічного супроводу обдарованих учнів 9‒10 класів 
у ЗЗСО, який структуровано, відповідно до загальної структури діяльності В. Рибалка [12, с. 36].

І етап: Комплексна діагностика (4 год індивідуальної та групової роботи) особистості 
учня збір інформації про: психофізіологічні властивості учня; інтелектуальні процеси; особли-
вості характеру; спрямованість його навчальних інтересів; психологічний імунітет (рівень стан 
емоційно- вольової готовності); рівень розвитку емоційного інтелекту; комунікативні здібності 
(здатність до публічних виступів, бар’єри спілкування); креативність, критичність і тип творчо-
го мислення.

ІІ етап: Стимулювальний етап (цикл індивідуальних консультацій (2‒4 зустрічі) за ре-
зультатами діагностичних досліджень) передбачає актуалізацію наявних і формування нових 
інтересів, мотивів, сенсів і перспектив розвитку особистості; визначення зони найближчого 
розвитку наукової та творчої самореалізації. 

ІІІ етап: Орієнтувальний етап (цикл індивідуальних консультацій (2‒4 зустрічі) за ре-
зультатами попереднього етапу) передбачає: орієнтування учнів старших класів у науково- 
дослідному полі системи освіти; обговорення майбутньої теми наукового дослідження, проєкту, 
можливого стартапу або творчої самореалізації з обов’язковим врахуванням даних діагностич-
ного етапу. 

ІV етап: Цілеутворювальний етап (цикл індивідуальних консультацій (2‒3 зустрічі) або 
групових тренінгових занять (2‒3 заняття по 1,5 год) на вибір фахівця) передбачає формування 
стратегії успіху, а саме – визначення особистих цілей, конкретизації мети майбутнього науково-
го дослідження, проєкту, стартапу, творчої діяльності.

V етап: Операційно- корекційний етап (спеціальний тренінг 5‒8 занять по 1,5 год) перед-
бачає проведення психологічних занять із використанням арт- терапевтичних, психодраматич-
них, нейролінгвістичних технологій із розвитку креативності, творчого та критичного мислен-
ня, емоційного інтелекту, стресостійкості/життєстійкості, необхідних для досягнення впевне-
ності у собі та психологічної готовності до участі в наукових конкурсах- захистах, олімпіадах, 
наукових проєктах і стартапах, а також іншій творчій діяльності; 

VІ етап: Емоційно- стабілізувальний етап (групові або індивідуальні рефлексивні зустрічі 
по 2‒3 год) передбачає фіксацію позитивного налаштування й утвердження стану емоційного 
задоволення від бажання та перших кроків у розвитку власної обдарованості через участь в об-
раних видах наукової та творчої діяльності; роботу з емоційно- почуттєвими станами натхнення, 
осяяння, психологічного комфорту; задоволення.

На першому етапі доцільним є застосування діагностичного комплексу, який охоплює такі 
методики: «Інтелектуальна лабільність» М. Олєннікової [10], «Інтелектуальний тест за Г. Айзен-
ком» [7], «Домінуючий профіль за Карлою Ханнафорд» [4], методика «Самооцінка психічних 
станів» (за Г. Айзенком) [12, с. 76‒78], тест визначення ступеня сформованості загальних твор-
чих здібностей [3], багатошкальний опитувальник дитячої тривожності (БОДТ) [10, с. 94‒118], 
метод експертного оцінювання. 
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Психодіагностичні методи використовують з метою виявлення прихованої обдарованості, 
творчих здібностей, рівня стресостійкості та тривожності учнів 9- х класів п’яти ЗЗСО (гім-
назій) м. Чернівці. Усього в дослідженні взяли участь 196 респондентів. Представимо окремі 
результати дослідження, результати яких викликали найбільший інтерес у педагогічних колек-
тивах ЗЗСО, які брали участь у дослідженні.

Методику «Інтелектуальна лабільність» було використано з метою прогнозу успішності в 
нових видах наукової діяльності та здатності дитини до короткочасної інтенсивної діяльності. 
Під час обробки результатів було виявлено, що більшість учнів (53 %) мають низький рівень ін-
телектуальної лабільності. Згідно з результатами дослідження інтелектуальних здібностей (IQ) 
було встановлено, що більшість учнів (60 %) мають достатній, нормальний показник, і лише 
15 % підвищений з ознаками потенційної обдарованості. Узагальнені результати щодо рівнів 
інтелектуальної лабільності та рівня IQ представлені в таблиці 1.

Таблиця 1
Кількісні показники (%) рівнів інтелектуальних здібностей,  

інтелектуальної лабільності та обдарованості учнів 
Методика 

«Інтелектуальна 
лабільність»

К- сть 
учнів 
(у %)

К- сть 
учнів 
(у %)

Методика Айзенка 
(дослідження IQ)

К- сть 
учнів 
(у %)

Метод експертної 
оцінки (рівень 
обдарованості)

Низький 53 20 Низький (< 90 %) 18 % Низький (1–4 бали)
Середній 33 65 Достатній (90–110 %) 60 % Середній (5–8 балів)
Високий 14 15 Підвищений (110–125 %) 22 % Високий (9–12 балів)

Методом експертного оцінювання було визначено ситуацію успішності учнів. Експерта-
ми були практичні психологи ЗЗСО, класні керівники 9- х класів і вчителі навчальних предме-
тів – усього 36 осіб. Експерти оцінювали наявність певних критеріїв обдарованості учнів за 
12- бальною системою методики Хаана і Кафа [18], а саме:

– швидко засвоює нові знання; має почуття здорового глузду та використовує знання в 
практичних повсякденних ситуаціях;

– добре мислить і не плутається в думках;
– добре схоплює зв’язок між подіями, між причиною та наслідком; швидко запам’ятовує 

прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам’ятати;
– знає багато про такі події, про які однолітки не знають і не здогадуються;
– має великий словниковий запас, легко користується новими словами, вільно висловлю-

ється;
– любить читати ті книги, які читають старші діти та дорослі;
– розв’язує розумові задачі, що потребують розумових зусиль;
– ставить багато запитань.
Академічно успішними вважалися учні, середній бал яких, за експертним оцінюванням, – 

перевищував 9,0. 
Порівнюючи показники обдарованості за різними методами діагностики встановлено, що 

методом експертного оцінювання було визначено найбільшу кількість учнів із високим рівнем 
обдарованості, а найменшу кількість – з низьким рівнем. Отже, методом експертного оцінюван-
ня визначено найвищі показники обдарованості. Предметом подальших наукових пошуків буде 
дослідження впливу суб’єктивного ставлення вчителів на розвиток обдарованості: чи це еле-
мент піднесення особистості учня, чи формування в нього неадекватної самооцінки та інших 
наслідків у майбутньому навчанні?

Продуктивність та успішність науково- дослідної діяльності, а особливо представлення її 
результатів на завершальному етапі, залежать від стану психологічного імунітету (стресостій-
кості), що за визначенням вченої Карли Ханнафорд залежить від домінантного профілю особи-
стості. Методика персонального оцінювання домінантних профілів допомагає визначити осо-
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бливості навчання будь- якого учня. Існує 32 різних домінантних профілів (наприклад, профіль 
А з логічною домінантою та доступом сенсорно- моторних функцій; профіль Б – з образною 
творчою домінантою). Домінантні профілі визначають літеральне домінування очей, вух і рук 
відносно до провідної півкулі мозку. Такі моделі літерального домінування значно впливають 
на спосіб, яким людина здійснює внутрішню обробку інформації і, відповідно, на навчальні 
стратегії, яким вона надає перевагу [14, с. 98]. 

Згідно з результатами дослідження рівнів стресостійкості за допомогою тесту «Лінива ві-
сімка» та домінантного ока, вуха, руки, ноги було виявлено, що у 69 % учнів домінантною є ліва 
півкуля, а у 31 % – права півкуля. Поділ рівнів стресостійкості або стану психологічного іму-
нітету серед учнів відбувся таким чином: найбільша кількість учнів має 50 % імунітет (44 %). 
Наступну групу утворюють учні з 75 % імунітетом – 21,5 %, потім учні з 25 % – 20,5 %. У ви-
бірці також представлено групи зі 100 % імунітетом, у яких домінантні канали сприймання та 
обробки інформації за чотирма позиціями протилежні ведучій півкулі – 8  %. Кількість учнів, 
які мають «нульовий імунітет або профіль Ейнштейна» – 6  % (рис. 1). 

Найпоширенішим «блоком» при навчальній діяльності і в ситуаціях емоційного напру-
ження постає – мовний бар’єр (не відповідність руки домінуючій півкулі) у 34 % учнів, на дру-
гому місці – кінестетичний бар’єр (не відповідність ноги домінуючій півкулі) у 25 % учнів, 
трохи менше – візуальний бар’єр (не відповідність ока домінуючій півкулі) у 23 % учнів і на 
останньому місці – аудіальний бар’єр (не відповідність вуха домінуючій півкулі) у 18 % учнів. 

Кореляційний аналіз взаємозв’язку між стресостійкістю (психологічним імунітетом) та 
рівнем IQ, що здійснювався за допомогою показника кореляційного відношення η [16] встано-
вив зв’язок між рівнем IQ та стресостійкістю (Ткр = 1,987 при р ≤ 0,05 та Ткр = 2,632 при р ≤ 0,01). 
Необхідно зазначити, що вплив стресостійкості на рівень IQ більш виражений та інтенсивний, 
ніж, навпаки. Це підтверджує і критерій Х2 Пірсона (Х2 = 18,84 при Х2

кр = 15,509 на рівні значу-
щості 0,005, при Х2

кр = 20,093 на рівні значущості 0,001), що показує, що поділ рівнів стресо-
стійкості та показників рівнів IQ не однаковий і закономірний. У дітей з низькою стресостій-
кістю (0 % та 25 %) найчастіше зустрічається підвищений рівень IQ, а серед дітей із високою 
стресостійкістю (75  % та 100  %) найчастіше зустрічаються учні з достатнім рівнем інтелекту. 
Це можна пояснити припущенням, що в більшості випадків розвиток рівня інтелекту виступає 
компенсацією низького рівня стресостійкості, шо потребує подальшого дослідження [14, с. 99]. 

Рис. 1. Поділ рівнів стресостійкості респондентів

На подальших етапах зміст професійної діяльності практичного психолога побудований 
із використанням арт- терапевтичних, тілесно- орієнтованих технік, візуалізацій, а також ауто-
генного тренування з метою зниження тривожності, опанування навичок оптимізації емоційно-
го стану в разі відчуття напруги, формування навичок впевненої поведінки, підвищення рівня  
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мотивації. З цією метою доцільно застосовувати: арт- терапевтичні техніки (малювання, ко-
льоротерапія, робота з метафоричними асоціативними картками); тілесно- орієнтовані методи 
(дихальні вправи, рухові); релаксаційні техніки для навчання учнів старших класів довільно 
розслаблювати м’язи, що напружуються під час тривожних, емоціогенних ситуаціях; метод ві-
зуалізацій для свідомого розслаблення м’язів і візуального відтворення ресурсних станів у вну-
трішньому плані учнів старших класів; аутогенне тренування (аутотренінг) як активний метод 
саморегуляції стану функціональних систем організму. 

Таким чином, запропонований алгоритм психологічного супроводу обдарованих учнів 
старших класів передбачає формування в них стресостійкості та інтелектуальної лабільності. 
Реалізація алгоритму шкільним практичним психологом має сприяти успіху учням старших 
класів у різних видах творчої та наукової діяльності, а також буде позитивно впливати на 
процеси самоактуалізації та самореалізації в контексті національної ідентичності. 
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Summary.
The article describes the methodological content of psychological support for gifted adolescents. The 

Psychological Service of the Education System at the New Ukrainian School aims to help teachers discover 
and develop the abilities, talents and capabilities of each child, because each child is unique, endowed by 
nature with unique abilities, talents and opportunities. Activities of specialists of the psychological service 
of the educational institution, in accordance with the Concept of “New School. The Space of Opportunities” 
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aims to help unlock and develop the abilities, talents of each child, because each child is unique, endowed with 
nature unique abilities, talents and capabilities. The algorithm of psychological support of the gifted is offered. 
It has been determined that psychological support for the development of a gifted teenager in an educational 
institution is a systematic activity of a practical psychologist, aimed at maximizing the disclosure of his or her 
internal resources and forming a personal strategy for life success. The article justifies the interrelation of 
such personal properties as IQ, intellectual lability, and stress resistance. The results of the psychodiagnostic 
stage are presented on the example of the sample of students of the 9th grades of the academic high schools of 
Chernivtsi. Diagnostic indicators by the methods of “Intellectual lability” by M. Olennikov, “Intellectual test 
by G. Eysenck”, “Dominant profile by Carla Hannaford” are analyzed. The results of the study of the level 
of gifted adolescents, which was carried out by the method of expert evaluation of pedagogical employees 
of educational institutions, are presented. Experts assessed the availability of certain criteria for students’ 
giftedness using the 12-point system of the Haan and Kafa method.

Key words: algorithm; psychological support; strategy; dominant profile; stress resistance; intellectual 
lability.

Романовская Д. Алгоритм психологического сопровождения одаренных учащихся в Новой 
украинской школе.

Аннотация.
В статье раскрывается методологическое содержание психологического сопровождения уча-

щихся старших классов. Деятельность специалистов психологической службы средних школ (в соот-
ветствии с Концепцией «Новая украинская школа. Простор возможностей») предполагает помощь в 
раскрытии и развитии способностей и талантов каждого учащегося. В статье предложен алгоритм 
психологического сопровождения одаренных учащихся, который состоит из шести этапов профессио-
нальной деятельности работника психологической службы школы: комплексно- диагностического, сти-
мулирующего, ориентировочного, этапа целеполагания, операционно- результативного и эмоционально- 
утверждающего. Представлены результаты исследования уровня одаренности учащихся, которое 
проводилось методом экспертного оценивания учителями школы. Выборка респондентов ‒ учащи-
еся 9- х классов академичных гимназий г. Черновцы. Эксперты оценивали критерии одаренности по 
12- бальной системе методики Хана и Кафа.

Ключевые слова: алгоритм; психологическое сопровождение; стратегия; доминирующий про-
филь; стрессоустойчивость; интеллектуальная лабильность.
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