Науково-методичний центр роботи з обдарованою студентською
молоддю створений у грудні 2003 р. при кафедрі педагогіки як загальноуніверситетська структура. Директор центру - доктор педагогічних наук, доцент
О.Є. Антонова. Мета діяльності: формування в
університеті цілісної, саморегульованої системи стосовно
виявлення і підтримки обдарованої студентської молоді,
розвитку
та
реалізації
здібностей
студентів,
стимулювання творчої роботи студентів та викладачів,
підвищення якості підготовки спеціалістів, активізації
навчально-пізнавальної
діяльності
студентів,
формування резерву для вступу до магістратури та
аспірантури,
підготовки
науково-педагогічних
та
наукових кадрів для потреб університету, а також
середніх загальноосвітніх, спеціальних та вищих
навчальних закладів міста Житомира та Житомирської
області.
Досягнення цієї мети передбачає, що обдаровані студенти мають
приносити реальну користь вже у період навчання у ВНЗ, а її реалізація
забезпечить додатково дух змагальності у процесі навчання, завдяки чому у
більшої кількості студентів підвищиться інтерес до навчання та рівень успішності.
Основною концептуальною ідеєю діяльності центру є положення про те, що,
реалізуючи свій власний потенціал у процесі навчання, майбутні вчителі
навчаються виявляти і розвивати обдарування учнів.
Напрями діяльності: аналітико-інформаційна діяльність, науководослідницька робота студентів, розвиток професійно-педагогічної та соціальнопедагогічної творчості майбутніх учителів, розвиток художньо-естетичної
творчості студентів, розвиток фізичних здібностей та збереження здоров'я,
підготовка студентів до участі у Всеукраїнських олімпіадах, міжнародна та
міжрегіональна
співпраця,
довузівська підготовка педагогічно
обдарованих школярів.
Форми та методи роботи:
поетапна
діагностика
здібностей
студентів, статистична обробка даних
за допомогою математичних методів,
бесіди зі студентами, зустрічі з
досвідченими науковцями,
обмін
досвідом,
науково-практичні
конференції, випуск студентських
наукових видань, круглі столи,
"Школа
майбутнього
науковця",
активні методи навчання, ділові ігри,
тренінги,
олімпіади,
конкурси
педагогічної майстерності, аукціони
педагогічних ідей, педагогічний театр,
Наукова літератури з проблем
педагогічна
практика,
відвідування
обдарованості, підготовлена центром
уроків творчо працюючих учителів;
роботи з обдарованою студентською
гурткова робота, ансамблі, вокальні
молоддю ЖДУ
колективи, команди КВК, підготовка та
проведення
фестивалів,
конкурсів,
концертів; спортивні секції та клуби для всіх факультетів, організація та
проведення змагань, турнірів, організація та проведення студентських науковопрактичних конференцій, тематичних читань, зустрічі із учителями-майстрами,

лекції, семінари, бесіди, "Дні відкритих дверей", відвідування лабораторій
університету тощо.
Центром здійснюється консультативна допомога у проведенні дослідноекспериментальної роботи за темою "Вплив інтегративно-діяльнісного підходу на
розвиток інтелектуальних здібностей учнів" за науково-педагогічним проектом
"РОСТОК" на базі Бердичівської міської гуманітарної гімназії № 2 Житомирської
області.
У результаті діяльності Центру обґрунтовано модель обдарованості;
створено технологію розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя,
апробовано технологію організації та проведення Всеукраїнської студентської
олімпіади з педагогіки; розроблено та запроваджено у навчальний процес
спецкурси, спрямовані на підготовку вчителя до роботи з обдарованими дітьми;
налагоджено видання наукової, методичної, популярної літератури з проблеми
обдарованості на допомогу вчителю.
Результати діяльності науково-методичного центру роботи з обдарованою
студентською молоддю та реалізація концепції навчання обдарованих студентів у
вищих закладах освіти дозволили експертам Всесвітньої ради, яка опікується
обдарованими і талановитими дітьми, засвідчити високий рівень відповідної
роботи і нагородити університет Міжнародним сертифікатом за роботу з
обдарованими студентами (2008 р.), а автора проекту О. Антонову обрано членом
експертної ради Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Союз
обдарованої молоді".

