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ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІ ОНТОЛОГІЇ 
ЯК ІНСТРУМЕНТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Стаття присвячена з’ясуванню освітньо-дослідницького потенціалу 
трансдисциплінарних онтологій у контексті наукової освіти. 
Трансдисциплінарні онтології визначаються як ефективні інструменти для 
структурування інформації з визначеної теми для виконання дослідницьких та 
освітніх завдань. З’ясовуються переваги застосування трансдисциплінарних 
онтологій для аналізу досліджуваної інформації. У статті подаються 
теоретичні обґрунтування використання трансдисциплінарних онтологій в 
освітньому процесі та наводяться зразки їхнього практичного застосування на 
прикладі програми з української літератури для 10-11 класів. 

Ключові слова: трансдисциплінарність, онтологія, трансдисциплінарна 
онтологія, дослідження, наукова освіта. 

The article is devoted to elucidating the educational and research potential of 
transdisciplinary ontologies in the context of scientific education. Transdisciplinary 
ontologies are defined as effective tools for structuring information on a specific topic 
to perform research and educational tasks. The advantages of using transdisciplinary 
ontologies for the analysis of the researched information are found out in the article. 
The article presents theoretical justifications for the use of transdisciplinary ontologies 
in the educational process and provides examples of their practical application on the 
example of the program of Ukrainian literature for 10-11 grades. 

Key words: transdisciplinarity, ontology, transdisciplinary ontology, research, 
scientific education. 

 
Одним із важливих аспектів наукової освіти є формування цифрових 

навичок, що істотно змінюють характер дослідницької діяльності та 
спрямовують її у річище трансдисциплінарності. У сучасних реаліях феномен 
«трансдисциплінарності» проектується на осягнення різноманітних 
взаємовпливів у межах різних предметних галузей, що визначає творення й 
осмислення нових наукових проблем, цілей і навіть дисциплін. Наукові 
дослідження, здійснювані у контексті трансдисциплінарних підходів, формують 
можливості для комплексного вивчення наукових проблем, що передбачає їхній 
розгляд шляхом простежування різнорівневих та різновимірних взаємодій і 
кореляцій, які потребують залучення систем понять, принципів, закономірностей 
різних дисциплін, а також методологічних основ їх вивчення. 
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Трансдисциплінарний підхід забезпечує можливості для інноваційних 
досліджень, які визначаються перспективами творення нових наукових смислів 
у результаті вивчення кореляцій між різними предметними вимірами. 
Трансдисциплінарні виміри сучасного наукового мислення стають предметом 
досліджень, що охоплюють проблеми,  інтерактивних систем знань, 
інформаційно-освітніх ресурсів, філософії науки й освіти,  різноманітних сфер 
наукової діяльності тощо. У працях С. Довгого [2; 3], О. Стрижака [1; 6; 7], 
О. Палагіна [4; 5] та ін., які репрезентують наукові здобутки у сфері новітніх 
концепцій  трансдисциплінарності, представлені теоретичні основи й емпіричні 
результати втілення трансдисциплінарних досліджень. 

У контексті трансдисциплінарних підходів розглядаються онтології, які 
дозволяють здійснювати аналіз, систематизацію інформації та формувати 
різноманітні класифікаційні схеми, моделі, у відповідності до визначених умов, 
параметрів і завдань. Формування трансдисциплінарної  онтології на прикладі 
програми з української літератури дозволяє забезпечити візуалізацію інформації 
на основі попередньо сформованих ієрархічних зв’язків між елементами 
навчального матеріалу. До переваг використання трансдисциплінарної онтології 
варто зарахувати створення передумов для різних видів аналізу визначеної 
інформації, можливості її доповнення та видозміни у залежності від конкретних 
навчальних потреб, формування уявлення про компоненти певного навчального 
матеріалу у вигляді цілісності. На прикладі вивчення творчості Івана Франка за 
програмою з української літератури для 10-11 класів, рівня стандарту, 
сформовано транс дисциплінарну онтологію у вигляді призми (рис.1).  

 
Рис. 1. Онтологія у вигляді призми  
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Візуалізація творчості Івана Франка у вигляді призми дає можливість чітко 
структурувати усю необхідну інформацію, одночасно відображаючи усі складові 
компоненти, враховуючи ієрархію представленої структури. Також, отнологія 
може бути репрезентована у вигляді онтографа та мати об’єктне представлення. 
Різноманітні форми візуалізації онтології є засобами аналізу та опрацювання 
інформації зі збереженням основних структурних компонентів, що сприяє 
формуванню цілісного уявлення про досліджувані явища. 

Трансдисциплінарна онтологія, присвячена творчості Івана Франка (рис. 1), 
відтворює дослідницькі перспективи для  вивчення творчості українського 
поета, що  простежується у таких компонентах онтології, як «Значення творчості 
Івана Франка», «Іван Франко і розвиток української драматургії та театру», «Ідеї, 
проблеми», «Франко і модернізм», «Мистецький контекст» тощо, оскільки 
відбувається формування передумов для впорядкування інформації за темою та 
окреслення можливих векторів дослідницьких пошуків.  

Технологічні параметри й функції трансдисциплінарних онтологій 
зумовлюють перспективи їхнього подальшого ефективного використання у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЦІЛІСНОЇ ОСВІТИ  
В РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

У статті розглянуто теоретико-практичний потенціал концепції цілісної 
освіти для розвитку обдарованої особистості. Звернено увагу на те, що мета, 
філософія, принципи та технології цілісної освіти відповідають основним 
потребам психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості. З-
поміж переваг цілісної освіти названо індивідуальний підхід; завдання всебічного 
і гармонійного розвитку особистості; інклюзію тощо. Проілюстровано 
освітній потенціал цілісної освіти системою виховання в ордені єзуїтів, яка 
сьогодні поширилася у  світі як можедь cura personalis. Наголошено, що саме 
учителі-єзуїти вагомого значення приділяли піклуванню про обдаровану молодь, 
розробили відповідну систему та методику.  

Ключові слова: цілісна освіта, обдарованість, обдарована особистість, 
принципи цілісної освіти, cura personalis. 

The article considers the theoretical and practical potential of the concept of 
holistic education for the development of a gifted personality. Attention is drawn to the 
fact that the goal, philosophy, principles and technologies of holistic education meet 
the basic needs of psychological and pedagogical support for a gifted person. Among 
the advantages of holistic education is the individual approach; tasks of comprehensive 
and harmonious development of personality; inclusion, etc. The educational potential 
of holistic education is illustrated by the system of education in the Jesuit order, which 
today has spread in the world as cura personalis. It is noted that it was the Jesuit 
teachers who paid significant attention to the care of gifted youth, developed an 
appropriate system and methodology. 

Key words: holistic education, giftedness, gifted personality, principles of holistic 
education, cura personalis. 

 
Організація педагогічного піклування та освіти обдарованої особистості у 

всі часи зберігала статус актуальної науково-педагогічної проблеми. Її 
значущість посилювалася не лише особливістю феномена обдарованості та 
специфікою роботи з вихованцями такого статусу, але й тим, що обдаровані 
особистості становлять вагомий інтелектуальний та творчий потенціал для 
реалізації інноваційного поступу та збагачення людської культури загалом.  
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Для реалізації  особистісного становлення обдарованих учнів, а також 
забезпечення психолого-педагогічного супроводу відповідного освітнього 
процесу вагоме значення становить збагачена історичним розвитком людства 
ідея цілісної освіти особистості. Її принципи, зміст, організаційно-педагогічне та 
методичне забезпечення орієнтовані не лише на піклування про всі сторони 
розвитку людини, але насамперед на реалізацію індивідуального підходу, 
створення педагогічного середовища, сприятливого для розвитку усіх творчих 
сутнісних сил особистості.  

Вагомою методологічною особливістю цілісної освіти є те, що вона визнає 
культуру як таку, що повинна активно змінюватися під впливом людської 
творчості, що вмотивовує інтегрувати освітній процес на засадах креативності, 
сприяє залученню обдарованих учнів до відтворення власного творчого 
потенціалу [1, с. 185]. 

Вчені зазначають, що цілісна освіта дає змогу врахувати цінності, інтереси 
та потреби усіх суб’єктів освітнього процесу. Не потребує обґрунтування теза 
про те, що обдаровані учні вимагають до себе набагато більшої уваги педагога, а 
відтак потребують реалізації індивідуального підходу, мають запит на цілісне 
вивчення світу у багатій палітрі його вимірів.  

З огляду на це вагоме методологічне значення становлять три принципи 
цілісної освіти (за Дж. Міллером). По-перше, мова йде про принцип зв’язку 
(Connection). Цілісна освіта орієнтує не лише на реалізацію інтегрованого 
навчання, але й забезпечує виховання комунікації у найширшому її розуміння: 
між людиною і Землею; між суб’єктами суспільної взаємодії; між учнем та 
вчителем; між учнями тощо. Відтак забезпечується широка та неперервна 
інтерсуб’єктна взаємодія, яка є одним з-поміж ключових механізмів розвитку 
творчості та активного навчання.  

По-друге, важливим пріоритетом цілісної освіти є принцип інклюзії 
(Inclusion), що передбачає включення дітей різних здібностей, рівня творчості та 
фізичних можливостей у цілісний освітній процес. Такий підхід  дає змогу 
залучити до повноцінного освітнього процесу обдарованих учнів, які мають 
інвалідність і потребують створення додаткових умов та відповідної освітньої 
інфраструктури.  

По-третє, істотне значення для зростання едукаційного потенціалу цілісної 
освіти становить принцип балансу (Balance). Він передбачає можливість 
урівноваження різних бінарних опозицій освітнього процесу: індивідуальне та 
групове навчання; раціональне та інтуїтивне пізнання тощо. Такий підхід має 
вагоме значення для педагогічного супроводу обдарованих учнів, адже дозволяє 
адаптувати освітній процес відповідно до можливостей, потреб, здібностей та 
інтересів вихованців [1, с. 185]. 
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Важливо звернути увагу на те, що для цілісної освіти пріоритетом є процес. 
Вихованець має можливість бути залученим до низки педагогічних ситуацій, 
кожна із яких є ланкою у безперервному процесі становлення особистості. Учень 
має можливість використовувати ситуації життєвого «потоку» для наповнення 
життя новими смислами, для виявлення власної творчої обдарованості, а відтак 
для її збагачення та розвитку. 

Цінними для розуміння значення цілісної освіти для розвитку та психолого-
педагогічного супроводу обдарованої особистості є низка рівнів, на яких 
реалізується освітній потенціал холістичного підходу. Так, сучасний дослідник 
Р. Міллер виокремлював п’ять рівнів залучення особистості до цілісної освіти. 
Перший – цілісність особистості. Саме цей рівень дає змогу приділити належну 
увагу усім вимірам особистості: фізичному, емоційному, інтелектуальному, 
соціальному, естетичному та духовному. Визнання паритетності усіх цих вимірів 
особистості дає потенційну можливість виявити обдарованість учня, яка може 
міститися в одному із шести названих сторін. Другий – цілісність спільноти. 
Мова йде про інтеграцію зусиль закладу освіти, сім’ї та суспільства на 
розв’язання завдань розвитку і соціалізації учня. Вагомим пріоритетом постає 
забезпечити реалізацію мотиваційної функції усіма суб’єктами суспільної 
взаємодії. Третій – цілісність суспільства. Цей рівень реалізує власний потенціал 
через напрацювання солідарності суспільства, передусім,  справі екологічного 
гуманізму та сталого розвитку. Суспільство потребує оновлення життєвої 
філософії та принципах відповідального, солідарного та інтегрованого 
гуманізму. Така зміна життєвої філософії необхідна для збереження потенційних 
можливостей для інноваційного розвитку освітнього простору, переорієнтації 
методики і технологій навчання і виховання на потреби, цінності та інтереси 
конкретної особистості. Четвертий рівень – планетарна цілісність. Цей рівень 
вияскравлює контекст для розвитку цілісної освіти, зокрема вплив глобальних, 
планетарних і транснаціональних тенденцій на мету, завдання, зміст і технології 
освітнього процесу. Нарешті п’ятий рівень цілісної освіти – космічна цілісність, 
яка задає вектор духовно-гуманістичному розвитку людини, визначає сучасні 
глобальні пріоритети, обумовлює побудову цінностей та життєвих ідеалів [2]. 

Для збагачення теоретичного потенціалу цілісної освіти у контексті роботи 
з обдарованими вихованцями, вагоме значення становить зокрема педагогіка 
католицького ордену єзуїтів. Ця організації, витоки освітніх практик якої 
сягають раннього Нового часу одним з пріоритетних завдань поставила роботу 
саме з обдарованою молоддю, розробивши системну методику пізнання та 
виявлення індивідуальних талантів, здібностей учнів. 

У наш час, вагомий педагогічний інтерес становить зокрема орденська 
педагогічна стратегія «cura personalis», що передбачала цілісне (інтелектуальне, 
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духовно-моральне та фізичне) виховання підростаючого покоління, реалізацію 
індивідуального підходу, увагу та піклування про інтереси, таланти, здібності, 
потреби, переживання та фізичні сили особистості [3, p. 1-2]. Попри те, що 
обґрунтування положення «cura personalis» у документах ордену єзуїтів 
відбулося лише наприкінці XX століття («The Characteristics of Jesuit Education» 
(«Характеристика єзуїтського виховання», 1986 рік), ґенеза його ціннісно-
смислових засад належить Ранньому Новому часові. Саме тоді, перші єзуїти 
впровадили у педагогічну дійсність систему молодіжної політики, 
організаційно-ідеологічні засади якої успішно поєднали посттридентські 
(католицькі) духовно-педагогічні смисли та ренесансні і християнсько-
гуманістичні пріоритети формування всебічно і гармонійно розвиненої 
особистості. 

Крім того, цінним для сучасних викликів часу є орденський духовно-
моральний ідеал доброчесності, зміст якого становив синтез ренесансно-
гуманістичної та католицької (посттридентської) програми формування 
особистості.  Єзуїти глибокого значення надавали розбудові таких чеснот як 
ерудованість, висока освіченість, інтелектуальна культура та професійність, 
важливим складником тогочасної молодіжної політики вважали виховання у 
молоді доброчесних звичаїв, засвідчили повагу до таких чеснот як майстерність, 
талант і обдарованість особистості. Крім того,  єзуїти схвально відгукнулися і на 
новий, гуманістичний зміст поняття «доброчесність», яке християнські 
мислителі пов’язували з активною діяльністю людини, її добрими та 
благочестивими справами. Тому серед найважливіших людських чеснот єзуїти, 
як і їхні попередники гуманісти, називали працьовитість і активність, 
ініціативність і творчий запал, рішучість і розважливість, зусилля і 
небайдужість, раціональність і  ревність. Вони рішуче засуджували неробство, 
надмірний аскетизм та умертвіння тілесних сил. Цілком очевидно, що статус 
провідної чесноти отримала діяльна побожність, яка, синтезувавши аскетизм 
схоластичного Середньовіччя та індивідуалізм Ренесансу, унормувала 
споглядання і дію, які в єзуїтизмі взаємно доповнили та збагатили одне одну [4, 
с. 38]. Крім того, вагоме значення для реалізації цілісної освіти становили 
орденські технології формування індивідуального досвіду особистості, адже для 
розвитку людини окрім знання, необхідний досвід, що набувається в суспільстві, 
сім’ї, соціалізації та є суто індивідуальним [4, с. 38]. 

Як бачимо, теоретико-методологічний потенціал цілісної освіти, яка 
орієнтована на всебічне та гармонійне виховання цілісної індивідуальності, 
становить вагоме значення для пошуку сучасних стратегій роботи з обдарованою 
молоддю. Філософія цілісної освіти орієнтована на забезпечення усіх необхідних 
умов для проєктування, реалізації та моніторингу розвитку обдарованої 
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особистості. Індивідуальний підхід, увага до усіх вимірів життєдіяльності 
особистості, духовно-культурні акцентуації, інклюзивність та інноваційність – 
це перелік окремих пріоритетів, які значно прислужаться справі розвитку та 
саморозвитку сучасного фахівця.  
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕДИТАЦІЙНИХ ТЕХНІК 
У РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ 

Науковцями встановлено, що обдаровані учні мають підвищену 
сенситивність та знижену стійкість психічного розвитку [2]. Психологи 
досліджують різні чинники цього: особливості самооцінки, соціальний статус, 
самотність, завищені очікування оточення тощо. З названих причин у 
обдарованих старшокласників існує підвищений ризик невротизації (завищеної 
тривожності), що призводить до зниження ефективності когнітивної діяльності, 
іноді значного.  

Одним з ефективних методів подолання невротизації науковці вважають 
змінений стан свідомості (altered state of consciousness або, скорочено, ASC) – 
особливий фізіологічний стан мозку, в якому відбувається перехід  до  глибокого 
гальмування частини фронтальної кори [3]. На думку першого дослідника ASC 
Арнольда Людвіга, змінений стан свідомості є еволюційним механізмом захисту 
від надмірного стресу, до якого людина не здатна адаптуватися [5]. Видами ASC 

https://epublications.regis.edu/jhe/vol3/iss2/2/
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є медитація, гіпноз, стан стаєра, ритуальні транси та хімічно зумовлені ASC 
(речовини наркотичної дії) [3]. В сучасній практиці психологічної підтримки 
учнів та студентів використовується медитація як нестійкий, слабо виражений 
різновид ASC, який є безпечним [4].  

Науковими дослідженнями встановлено низку виразних позитивних 
впливів ASC на когнітивну та навчальну діяльність:  

‒ знижується тривога;  
‒ зростає концентрація уваги, в тому числі помітно покращуються такі 

складні функції уваги, як відбір заданих блоків у складному 
інформаційному потоці;  

‒ зростає бальна успішність навчання внаслідок дії поки що не виявлених, 
прихованих чинників [4].  

Медитація в сучасній школі широко використовується в англосаксонських 
країнах (США, Великобританія, Австралія, Канада), Індії та Латинській 
Америці. Перевага надається двом видам медитації – трансцендентній медитації 
та майндфулнес-орієнтованим технікам (найчастіше – спрощений варіант 
буддійської медитації із зосередженням на диханні) [1].  

ASC має обмеження, оскільки спричиняє генералізацію локальних 
психофізіологічних розладів. Причиною є те, що ASC знімає захисну 
мобілізацію, яка локалізує розлад. З цієї причини, медитаційна практика 
протипоказана за таких порушень: депресія; психічні захворювання, в тому числі 
на етапі ремісії; межові стани та психопатії. Також обережність доцільно 
виявляти щодо осіб, які мають істотні психічні деформації (наприклад, люди з 
обмеженими можливостями), оскільки їх соціально адаптований стан часто 
підтримується виразною мобілізацією, яка знімається внаслідок медитаційних 
вправ – за цих умов людина починає почувати більш високий рівень емоційного 
комфорту, але може негативно оцінювати погіршення власної адаптації через 
спонтанну психічну демобілізацію.  

В цілому, змінені стани свідомості у вигляді медитаційних технік несуть 
значний потенціал зниження невротизації учнів і є невикористаною потенційною 
можливістю в роботі з обдарованими дітьми.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ОБДАРОВАНИМИ ВИХОВАНЦЯМИ 
Анотація. Представлений матеріал присвячено проблемі теоретико-

методологічних засад підготовки майбутніх фахівців позашкільної освіти до 
науково-дослідницької діяльності з обдарованими вихованцями. Підкреслено 
важливість формування готовності студентів-майбутніх фахівців позашкілля 
до науково-дослідницької діяльності в закладах позашкільної освіти 
експериментально-дослідницького напряму, де здебільшого здобувають освіту 
обдаровані вихованці, які є учасниками конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
проєктів Малої академії наук України, а також постійними учасниками та 
переможцями інших наукових конкурсів. Акцентовано увагу на запровадження 
інновацій у системі підготовки та розробки методологічного забезпечення 
підготовки фахівців до вказаного напряму діяльності. 

Ключові слова: позашкільна освіта, обдаровані вихованці, науково-
дослідницька діяльність, дослідницько-експериментальний напрям, заклади 
позашкільної освіти, заклади вищої освіти, Мала академія наук України 

Annotation. The presented material is devoted to the problem of theoretical and 
methodological bases of preparation of future specialists of out-of-school education 
for research activity with gifted pupils. The importance of forming the readiness of 
future extracurricular students for research activities in extracurricular educational 
institutions of experimental research, where mostly gifted pupils who are participants 
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in the competition for the defense of research projects of the Mala Academy of Sciences 
of Ukraine winners of other scientific competitions. Emphasis is placed on the 
introduction of innovations in the system of training and development of 
methodological support for the training of specialists in this area. 

Key words: out-of-school education, gifted pupils, research activity, research-
experimental direction, out-of-school education institutions, higher education 
institutions, Mala Academy of Sciences of Ukraine. 

 
Проблема якісної підготовки фахівців позашкілля за останні роки є 

предметом багатьох наукових досліджень. Окремі питання сучасних 
методологічних засад позашкільної освіти, векторів та етапів її розвитку, 
підготовки фахівців у цій галузі представлені в працях українських учених 
О. Биковської, І. Беха, В. Борисова, А. Капської, Т.Кравцової, В. Мадзігона, 
Г. Пустовіта, О. Сухомлинської, Т. Сущенко. Проблеми формування готовності 
майбутніх фахівців до науково-дослідницької діяльності розглядають І. Бопко, 
П. Горкуненко, Ю. Карпенко, Н. Колесниченко, А. Курганов, Л. Султанова, 
О. Цокур, О. Хромченко. У роботах вчених доведено, що особливе місце серед 
багатьох професійних вмінь студентів займає формування дослідницьких умінь, 
які безпосередньо пов’язані з організацією і здійсненням науково-дослідної 
діяльності у закладах вищої освіти. Важливість цього питання висвітлено у 
нормативно-правових документах. Так, у ХІ розділі “Наукова, науково-технічна, 
мистецька та інноваційна діяльність у закладах вищої освіти» Закону України 
“Про вищу освіту” зазначено, що наукова, науково-технічна та інноваційна 
діяльність у закладах вищої освіти є невід’ємною складовою освітньої діяльності 
і провадиться з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в 
системі вищої освіти” [6]. У “Стратегії розвитку позашкільної освіти” чітко 
прописана одна із стратегічних цілей, а саме “проведення спільних наукових 
досліджень закладами вищої і позашкільної освіти, науковими установами, 
залучення педагогічних працівників, вихованців, учнів і слухачів закладів 
позашкільної освіти до здійснення науково-дослідної роботи у сфері 
позашкільної освіти” [1, с.70-71]. Важливість позашкільної освіти сьогодні 
доведена тим, що ця система  орієнтована на вільний вибір зростаючою 
особистістю видів і форм діяльності та спрямовується на формування 
інтелектуально й культурно розвиненої, духовно і морально свідомої,  
особистості, здатної до творчої самореалізації, професійного самовизначення. 
Заклади позашкільної освіти різного напряму складають сьогодні в регіонах 
України різнорівневу і водночас цілісну освітньо-виховну систему, яка 
індивідуалізує інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток дитини в межах 
єдиного освітнього і соціокультурного простору, особливо у воєнний  період. 
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Позашкільна освіта надає можливість обдарованим вихованцям 
підтримувати й надалі втілювати у повсякденне життя свої здібності, таланти, 
працювати творчо, активно, самостійно. Важливість і вагоме місце позашкільної 
освіти для обдарованих дітей підкреслено у роботах Г.Попової, яка  доводить, 
що саме позашкільна освіта спрямована на розвиток здібностей, талантів, 
обдарувань вихованців, задоволення їхніх інтересів, духовних запитів і потреб у 
самовизначенні та творчій самореалізації на добровільних засадах, коли 
вихованці самі обирають напрям занять[11]. У Законі України “Про позашкільну 
освіту” дослідницько-експериментальний напрям тлумачиться через  “залучення 
вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, 
конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, 
культури і мистецтва, а також створення умов для творчого самовдосконалення 
та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань” [7]. Виходячи 
з цього визначення необхідною є якісна підготовка фахівців позашкілля до 
реалізації різних видів наукової діяльності, зокрема до запровадження інновацій, 
винаходів, результатів наукових досліджень, специфіки науково-дослідницької 
діяльності з обдарованими вихованцями, апробації результатів наукових 
досліджень з тематики обдарованості особистості. 

Слід виходити також з того, що сучасний вектор розвитку вищої освіти 
України спрямований на створення в університеті освітнього середовища 
науково-дослідницької діяльності, сприятливого для її здійснення усіма 
суб’єктами цього виду діяльності. Тим більше, що сучасна вища освіта повинна 
забезпечувати конкурентоспроможність та мобільність фахівців, здатних до 
ефективної діяльності за своєю спеціальністю на рівні світових стандартів. 
Окрім цього, важливо враховувати і готовність до роботи в сучасному закладі 
позашкільної освіти, специфіку роботи з обдарованими вихованцями.  

Виходячи з цього, підготовка студентів до науково-дослідницької 
діяльності є необхідним завданням у роботі викладача вищого закладу освіти.  
Важливо розібратися із специфікою та структурою науково-дослідницької 
діяльності. Так, визначено, що науково-дослідницька діяльність складається з 
дослідницької (пошуковий, експериментальний, діагностичний, 
моніторинговий) та наукової (науково-технічний, науково-експертний, науково-
просвітницький, науково-педагогічний, інноваційний) складових [10]. Саме ці 
складові мають бути враховані у процесі підготовки фахівців позашкільної 
освіти, особливо сьогодні, коли позашкільна освіта дає можливість учням 
розкрити свої здібності, таланти, вчитися бути творчими та самостійно мислити. 
Так, у дослідженні М. Сидорович доведено, що заклади позашкільної освіти 
створюють умови для найефективнішої реалізації дослідницької парадигми у 
сучасній загальній середній освіті [13, c. 37].  У сучасних закладах позашкільної 
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освіти навіть у воєнний період діти мають змогу долучатися до інтелектуальної, 
творчої діяльності, яка вимагає розробки наукового, організаційно-
педагогічного забезпечення їх функціонування. Окрім цього, важливо звернути 
увагу на необхідності забезпечення умов для формування дослідницьких 
компетентностей майбутніх фахівців, застосування інноваційних форм роботи з 
обдарованими дітьми через навчання педагогів та вихованців основам науково-
дослідницької діяльності, формування наукового світогляду. Так, Т. Кравцова 
вважає, що специфікою професійної діяльності педагогів закладів позашкільної 
освіти є те, що вона спрямована на організацію різноманітних видів педагогічної 
та соціально-педагогічної діяльності, для надання кожній дитині якісних та 
доступних освітніх послуг у відповідності до її потреб як запоруки самореалізації 
та неперервного розвитку особистості впродовж життя[9, с. 140]. О. Гудовсек 
зазначає, що “специфіка позашкільної освіти вимагає особливих знань і вмінь від 
педагога”[4, с. 211], тому важливою є якісна підготовка фахівців позашкілля, 
особливо тих, хто працюватиме над формуванням інтелектуального потенціалу 
країни в умовах інновацій. 

Останнім часом інноваційні освітні технології скеровують вектор 
підготовки творчих, креативних, мислячих по-новому фахівців позашкілля, що 
можливо за умови формування у них вміння самостійно аналізувати, 
застосовувати отримані знання для вирішення професіональних і життєвих 
проблем. Тому у процесі підготовки майбутніх фахівців позашкілля відводиться 
пріоритетна роль науково-дослідницькій роботі. Так, у працях А.Булди 
зазначено, що “актуальним завданням методичної підготовки магістрів є 
ґрунтовне володіння ними знаннями і практичними уміннями в галузі теорії і 
практики педагогіки та методики вищої школи, що забезпечує формування 
компетентностей педагогічної діяльності у закладах вищої освіти” [2, с.63]. 
Автор вважає, що складовою цього процесу є методична підготовка до 
виконання професійних обов’язків викладача, проведення науково-
дослідницької діяльності та керівництво пошуковою роботою студентів, 
організація та управління навчальним процесом у вищій школі. Отже, акцент 
робиться на наукові основи, тому  однією з умов реалізації ефективної 
професійної підготовки вважають збільшення кількості науковців, викладачів і 
студентів, які беруть участь у міжнародних освітніх проектах світових 
організацій та співтовариств.  

Науково-дослідницька діяльність дозволяє поглибити професійне 
спрямування освіти, виховувати спеціалістів з високим творчим потенціалом і 
впливає на формування соціально-професійної зрілості майбутніх фахівців. 
Включення студентів у науково-дослідницьку роботу сприяє набуттю 
майбутніми педагогами науковими методами пізнання, поглибленню і творчому 



19 

засвоєнню ними навчального матеріалу, дає можливість залучити студентів до 
самостійних та безпосередніх спостережень, вчить методикам та засобам 
самостійного наукового дослідження, навичкам роботи в науковому колективі, 
забезпечує успішне вирішення актуальних наукових завдань освіти. Однією з 
ефективних умов організації науково-дослідницької діяльності зі студентами є 
співпраця, співтворчість, розвиток творчого потенціалу. Важливим є 
ознайомлення студентів з основними формами та методами науково-
дослідницької роботи, а також у роботі з ними використовувати як традиційні, 
так і інтерактивні методи навчання, особливо в умовах змішаного навчання. 

Під час організації науково-дослідницької діяльності важливо враховувати 
той факт, що особливої уваги за будь-якого формату навчання заслуговує 
організація самостійної роботи студентів, яка посідає важливе місце у 
професійній підготовці майбутніх фахівців різних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів підготовки, тому важливо звернути увагу на вміння студентів самостійно 
працювати з джерелами, аналізувати їх, систематизувати, робити висновки.  

Інвестування у позашкільну освіту, зокрема у досліднцько-
експериментальний напрям – ключова умова економічного та духовного росту 
країни, виходу з воєнної та повоєнної кризи, соціального та економічного 
добробуту людей, стратегічний ресурс сталого та динамічного розвитку 
наукового потенціалу нації. Сучасна  ситуація у суспільстві вимагає генерації 
прогресивних наукових ідей, ефективних технологічних рішень та пошуку 
шляхів практичного використання науково-технічних досягнень, що потребує 
підготовки висококваліфікованих кадрів, які вкладатимуть нові знання та 
ресурси у формування наукової еліти. Сьогодні, як ніколи, гостро постає питання 
формування нової наукової, професійної спільноти, яка буде задавати тон у 
науці, відновленню економіки країни. Мала академія наук України визнана 
суспільством саме тією освітньою системою, яка здатна реалізувати початковий 
етап у багатоступеневій підготовці майбутньої наукової еліти України, створити 
умови для самовизначення і духовного зростання дітей та молоді, їх підготовки 
до активної професійної та громадської діяльності, досягнення успіху в житті. 
Для сучасної педагогічної науки провідними є ті форми і методи освіти, що 
акцентують увагу на учневі з урахуванням його інтересів, запитів і цінностей як 
суб’єкта освітнього процесу.  

Одним із головних завдань закладу позашкільної освіти є становлення в 
учнів цілісного наукового світогляду, формування загальнонаукової, 
загальнокультурної, комунікативної і соціальної компетентностей, оволодіння 
навичками пізнавальної і практичної діяльності. Поступово у освітньому  
процесі учнів починають превалювати такі методи, як самостійна робота, 
пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння базових дисциплін. 
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Розвивається мережа гуртків, секцій, творчих об’єднань пошуково-
дослідницького спрямування для обдарованих вихованців у різних напрямах [3].  
Серед закладів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-дослідницьких 
здібностей дітей та молоді, чільне місце належить Малій академії наук України. 
Мережа закладів системи Малої академії залучає учнівську молодь до науково-
пошукової, експериментальної, конструкторської та винахідницької діяльності в 
різних галузях науки і техніки. Наприклад, на заняттях наукових гуртків 
Комунального закладу “Харківська обласна Мала академія наук Харківської 
обласної ради” учні знайомляться з проблематикою науки, поглиблюють базові 
знання, опановують принципи, методи, прийоми дослідницької діяльності, 
набувають навичок самостійної наукової роботи, вчаться проводити наукові 
дослідження, науково-дослідницькі проєкти, публікуються у фахових збірках не 
лише Всеукраїнського, а й міжнародного рівнів. Педагоги спонукають 
вихованців до розвитку творчих здібностей, самоосвіти, розширеного 
відтворення знань, професійного і особистісного самовизначення. 

Особлива роль у підвищенні якості освітнього процесу в гуртках, секціях 
Малої академії наук України належить методичній роботі, яка спрямована на 
розвиток професійної майстерності педагогічних працівників, надання 
методичної допомоги керівникам гуртків та секцій, впровадження сучасних 
педагогічних технологій у практику закладів, які займаються організацією 
учнівської дослідницької діяльності, ознайомлення з передовим педагогічним 
досвідом. За останній рік Національним Центром “Мала академія наук України” 
(МАН) організовано у дистанційному режимі чимало заходів, присвячених 
розвитку наукових здібностей не лише здобувачів освіти, а й для підвищення 
мотивації та компетентностей наукових керівників. Окрім цього неодноразово 
наголошено про необхідність постійного оновлення навчальних програм для 
гуртків та секцій МАН. А для цього необхідною є якісна підготовка фахівців 
позашкілля, які працюватимуть у закладах позашкільної освіти науково-
дослідницького профілю з обдарованими вихованцями. 

Участь у науково-дослідницькій діяльності має свої специфічні особливості, 
які зводяться до індивідуальної діяльності студентів. Таким чином, виконується 
умова сучасного педагогічного процесу - індивідуалізація навчання. Поширення 
індивідуального підходу в освіті дає можливість поступово звести нанівець 
думку про неможливість розвитку в кожного студента дослідницьких навичок 
[16]. Творчий стиль діяльності виступає в якості об’єднуючого критерію, який 
синтезує в собі стійкі, що мають єдність, риси творчої діяльності. За час навчання 
у студента необхідно максимально розвинути творче мислення, яке необхідне 
під час взаємодії з обдарованими вихованцями, розуміння специфіки їх розвитку. 
У цьому напрямі суттєве значення має зміст науково-дослідницької діяльності 
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студентів, як в межах освітнього процесу, так і в поза аудиторний час, для чого 
мають бути створені спеціальні умови. 

Аналізуючи літературні джерела з питання умов для ефективної організації 
науково-дослідницької діяльності визначено, що більшість авторів робить 
акцент на співпраці викладача та студента. Так, Н. Уйсімбаєва, визначаючи 
науково-дослідницьку діяльність майбутніх фахівців вважає, що вона сприяє 
здійсненню співпраці викладача і студента в науковому обґрунтуванні окремих 
ідей і рішень, що мають суттєве значення для розвитку наукового мислення 
студентів, формування їх професійної компетентності. Авторка доводить 
суттєвий вплив цього виду діяльності на емоційний стан людини, що сприяє 
поглибленню зацікавленості процесом пізнання, розвиває почуття задоволення 
від досягнення дослідницької мети, радість творчості. Важливим є також 
міжособистісне спілкування між студентом і викладачем під час здійснення 
науково-дослідної діяльності, що надає можливість безпосередньо реагувати на 
дії і висловлювання, сприймати один одного як конкретну особистість[14]. 
Спілкування викладача зі студентами в процесі спільної науково-дослідної 
роботи не тільки сприяє індивідуалізації навчання, а й забезпечує творчу 
співпрацю викладача й студента, зростання його професійної компетентності, 
що реалізується через відповідні форми та методи її організації. 

Отже, для ефективної реалізації дослідницько-експериментального напряму 
позашкільної освіти слід враховувати специфіку напряму в процесі роботи зі 
студентами, починаючи вже з перших років навчання у закладі вищої освіти. 
Важливим у цьому напрямі є залучення абітурієнтів, які є учасниками конкурсу-
захисту МАН, і мають відповідний рівень мотивації для продовження цієї 
діяльності у ролі студентів. 

У основу розробки змісту підготовки майбутніх фахівців позашкілля до 
реалізації дослідницько-експериментального напряму нами покладено основні 
компоненти змісту професійної підготовки майбутніх педагогів С. Шереметьєвої 
(освітній, діяльний, творчий та мотиваційний) [15]. Погоджуємось з авторкою, 
що у змісті підготовки фахівців особлива увага приділяється опануванню 
студентами питань теорії і практики позашкільної освіти, організації і 
здійсненню освітнього процесу в закладах позашкілля, поглибленню їх 
загальноосвітньої, фундаментальної і фахової підготовки. Оскільки  зміст 
підготовки випливає із загального змісту освіти, її основних функцій є система 
наукових знань, практичних вмінь і навичок та способів діяльності, досвіду 
творчої діяльності та відповідної поведінки, якими повинен оволодіти студент у 
процесі навчання, то маємо врахувати його під час оновлення та складання 
програм. Він повинен бути спрямований на досягнення основної мети навчання 
і виховання – формування гармонійно-розвиненої, суспільно-активної 
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особистості, та повинен будуватися на науковій основі, що якраз і підкреслює 
важливість підготовки науковців, які працюватимуть у системі позашкілля та 
формуватимуть наукове мислення у обдарованих вихованців різного віку. 
Авторкою представлено досить чітка та зрозуміла структура підготовки 
майбутніх учителів технологій, яка включає наступні елементи у вигляді таких 
компонентів: змістово-інформаційний, цільовий, стимулюючо-мотиваційний, 
операційний компонент, емоційно-вольовий,  результативний контрольний [15, 
с.553]. Врахування цих компонентів у процесі підготовки студентів до роботи з 
обдарованими вихованцями в умовах позашкільної освіти надасть можливість 
досягти ефективності та цілісності у формуванні готовності до реалізації 
дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти. Майбутнього 
фахівця позашкільної освіти, який працюватиме у дослідницько-
експериментальному напрямі  важливо навчити: постановці педагогічних цілей, 
аналізу перспектив розвитку позашкільної освіти, бачення й розуміння її 
стратегії, зокрема дослідницько-експериментального напряму, формування 
компетентностей, володінню ефективною діагностикою процесу розвитку 
особистості здобувача освіти; користуватися необхідним рівнем володіння 
педагогічними технологіями; зокрема співпраці керівника наукового гуртка в 
здійсненні науково-дослідницьких проєктів, для чого необхідно популяризувати 
у закладі вищої освіти науково-дослідницьку роботу. Значне місце в сучасних 
соціально-економічних умовах посідає співпраця керівника гуртка з методистом, 
основними видами діяльності якого є робота з застосуванням сучасних методик 
та новітніх технологій. Мета впровадження в роботу закладу позашкілля 
інноваційних методів – це підвищення ефективності і якості гурткових занять. 
Слід довести студентам, що освітній процес у закладах позашкільної освіти 
відрізняється від закладу загальної середньої освіти: метою, змістом, формами, 
використанням нестандартних методів і прийомів роботи, атмосферою 
доброзичливості і можливістю самостійного вибору дитиною напрямів 
діяльності. Враховуючи специфіку роботи в гуртках кожен керівник вишукує, 
випробує власні знахідки, що відповідають його напряму роботи, його 
вихованцям. Отже, педагогічний колектив закладу позашкільної освіти має 
працювати над подальшим розвитком системи пошуку, розвитку та підтримки 
юних талантів, впровадження нестандартних методів роботи з дітьми, 
мотивувати їх до спільного виконання наукових проєктів. 

Активізація та популяризація науково-дослідницької роботи не лише у 
закладах загальної середньої та вищої освіти, а й у позашкіллі, упровадження 
інновацій із урахуванням соціально-економічного і соціокультурного розвитку, 
сприяє удосконаленню інноваційних педагогічних технологій. Особливо 
важливими для розвитку системи позашкільної освіти на локальному 
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організаційному рівні є активізація інноваційних процесів щодо розвитку 
(модернізації, трансформації, удосконалення тощо) педагогічних систем – 
систем освітньої роботи, сформованих відповідно до специфіки діяльності 
дитячих творчих об’єднань (гуртків, шкіл, студій, клубів, наукових товариств 
тощо).  

Не менш важливим є технологізація освітнього середовища -поширеність 
сучасних педагогічних технологій, застосування нових технічних засобів 
навчання як цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в 
практику нових прийомів педагогічних дій і засобів, що сприяють цілісності 
освітнього процесу від визначення його мети до очікуваних результатів. 
Використання досягнень психолого-педагогічної науки (теоретичні інновації), 
поширення перспективного педагогічного досвіду щодо продукування і 
використання інновацій у практичній діяльності з обдарованими вихованцями є 
необхідними умовами підготовки фахівців позашкілля, які працюватимуть з 
обдарованими дітьми. Реалізація зазначеного можлива також за умови 
упровадження інновацій у зміст і форми організації управління позашкільною 
освітньою системою, осучаснення підходів до надання соціальних послуг в освіті 
з урахуванням завдань децентралізації освіти. Відповідно до всього зазначеного 
основними завданнями освітньої діяльності закладу позашкільної освіти має 
бути продукування практичних новацій – оригінальних форм, методів і 
технологій освітньої, методичної, управлінської роботи, що забезпечить 
багатовекторність і багаторівневість інноваційних процесів як основи розвитку 
позашкільної освіти, підсилить освітню й соціалізуючу спрямованість 
позашкільного освітнього середовища. Але для цього потрібно підготувати 
фахівців, які зможуть запроваджувати інновації, брати участь у генеруванні ідей 
щодо їх реалізації.   

Власним прикладом викладачі формують інтерес до інноваційної 
діяльності, навчають студентів завдяки різним засобам долучатися до 
генерування ідей, розробок науково-дослідного характеру, отримують досвід  
участі у брейн-штормах, наукових хакатонах. Викладачі закладу вищої освіти 
мають будувати процес інноваційної діяльності з урахуванням якостей 
інновацій, а саме: інноваційного процесу, інноваційної діяльності, інноваційного 
потенціалу, інноваційного середовища. Дотримання цієї структури та 
врахування специфіки інноваційної діяльності допоможе викладачу 
вибудовувати інноваційний процес вдало та результативно, розуміючи його як 
процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, 
засобів, педагогічних та управлінських технологій. Важливо акцентувати увагу 
студентів, що у результаті запровадження інновацій мають підвищуються 
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показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, а також перехід 
системи до якісно іншого стану[5, c. 339].  

Поряд з цим, важливо врахувати, що прагнення педагогів-новаторів змінити 
усталені норми освітньої діяльності стикаються з серйозними перешкодами, 
оскільки впровадження інновацій викликає необхідність змін установок, 
цінностей, мотивів педагогічної праці [12]. Тому важливо не лише надавати 
знання про інновації, а формувати психологічну готовність до роботи з 
блокуванням бажання суб’єктів освітнього процесу до участі у їх запровадженні. 

Отже, ефективність організації науково-дослідницької діяльності зі 
студентами – майбутніми фахівцями позашкільної освіти, які працюватимуть з 
обдарованими вихованцями залежить від вдалого поєднання методів навчання у 
закладі вищої освіти, а також вмілому використанню дослідницьких, творчо-
пошукових, проблемно-пошукових методів, які сприяють активізації 
пізнавальної діяльності та творчості майбутніх фахівців, їх вмінню працювати як 
самостійно, так із науковим керівником. 
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Анотація. У статті розглянуто особливості використання творчих завдань 
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Abstract. The article reveals the specifics of the use of creative tasks that contribute 
to the diagnosis and development of creativity of future teachers  in the process of 
professional training. 
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development of creativity, creative tasks. 

 
Зростання ролі креативності у розв’язанні різноманітних проблем 

сьогодення, що дедалі ускладнюються, зумовлює посилення наукового інтересу 
до вивчення феномену творчого потенціалу особистості та його проявів. 
Розмаїтість підходів до тлумачення поняття «креативність», недостатнє 
розуміння психологічного механізму творчого процесу, значно ускладнює 
застосування результатів наукових досліджень у педагогічній практиці. 

Особистісно орієнтоване навчання спрямоване на розвиток особистості 
здобувача освіти, його природних задатків, здібностей, творчого потенціалу в 
умовах існуючої освітньої системи. Для побудови індивідуальної траєкторії 
розвитку вкрай важливо визначити вихідний рівень сформованості окремих 
характеристик особистості.  

Вивчення певних психофізіологічних особливостей, природних задатків, 
здібностей здобувача освіти є складним процесом, що потребує ґрунтовної 
психологічної підготовки [2; 3], а також значних витрат часу педагогічного 
працівника. Вчителі-предметники, викладачі, з одного боку, мають значні 
можливості для розвитку особистості учня, студента безпосередньо на заняттях. 
Проте, з іншого боку, вони здебільшого не можуть застосовувати складні 
психодіагностичні методики через відсутність необхідного для цього обсягу 
психологічних знань. Крім того, в умовах колективного навчання часто бракує 
часу для проведення діагностичних заходів. Багаторічний досвід викладання 
навчальних дисциплін, пов’язаних із проєктуванням виробів предметного 
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середовища, а також підготовки студентів-переможців творчих конкурсах, у 
тому числі міжнародних, спонукав до пошуку творчого застосування відомих 
засобів діагностики креативності здобувачів освіти. 

У змісті навчального матеріалу ряду дисциплін фахової підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання та технологій закладені значні 
потенційні можливості для розвитку креативності студентів. Зокрема це 
стосується змісту обов’язкової навчальної дисципліни «Основи проєктування і 
моделювання виробів».  

Виконання студентами значної частини завдань на практичних заняттях 
пов’язане з пошуком оригінальних проєктних рішень відомими на сьогодні 
методами генерування нових ідей. Для забезпечення достатньої продуктивності 
цього процесу важливо усунути психологічні перешкоди, «налаштувати» мозок 
на дивергентне мислення, потрапити в творчий «потік». Тому розпочинаємо з 
розминки. Саме на цьому етапі доцільно використати творчі завдання, які 
дозволяють не лише підготуватися до процесу генерування ідей, а й визначити 
сильні і слабкі сторони творчого потенціалу кожного студента. 

Для прикладу візьмемо відомий тест креативності П. Торранса, зокрема 
завдання «Закінчи малюнок» [3]. В класичному варіанті пропонується 10 
зображень, що розташовані на одному аркуші. На завершення малюнків 
відводиться 10 хвилин, дається установка на максимальну оригінальність 
результату. Оцінюється кількість виконаних зображень (що свідчить про 
продуктивність), а також різноманітність та оригінальність ідей, ступінь 
деталізації зображень, їх розробленість. 

Кілька років поспіль на практичних заняттях з основ проєктування і 
моделювання виробів ми використовували різні варіанти завдань, складених на 
основі тесту П. Торранса. Зокрема в одній із академічних груп з метою економії 
часу було запропоновано завершити лише 4 із 10 зображень. Навіть побіжне 
спостереження за процесом виконання завдання дозволило виявити студентів, 
які спромоглися вигадати найоригінальніші варіанти. Надалі ці ж студенти 
продемонстрували здатність до знаходження нестандартних рішень у 
розв’язанні проєктних задач.  

Забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату є важливою 
умовою розвитку креативності здобувачів освіти. Саме тому варто уникати 
атмосфери змагальності у процесі виконання діагностичних завдань і не 
порівнювати студентів одне з одним. Краще підкреслити сильні сторони 
кожного. Хтось виконає завдання швидше, інший встигне закінчити менше 
зображень, зате більш деталізує, або навпаки одним розчерком лаконічно 
завершить задану лінію. Одні рухаються у виконанні завдань по порядку, інші – 
перестрибують хаотично, шукаючи натхнення. 
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Було помічено, що деяким студентам складно зосередитися на одному 
завданні, якщо інші «фігури» розміщені поруч. Подання кожного незавершеного 
зображення на окремому аркуші дозволяє подолати цю проблему. 

Можна також використати одне із вихідних зображень тесту для 
стимулювання дивергентного мислення. На аркуші одна і та ж вихідна фігура 
дублюється шість і більше разів. Якщо керуватися особливостями проведення 
індивідуального мозкового штурму, оригінальні ідеї вдається «народити» лише 
за умови значного напруження мозку, після того, як усі тривіальні варіанти 
будуть вичерпані, а на аркуші залишиться ще кілька незавершених зображень. 
Можна запропонувати студентам порівняти усі завершені малюнки в групі, 
схожі зображення закреслюються, а найбільш оригінальні оцінюються більшою 
кількістю балів.  

Обмеження поля пошуку шляхом задання тематики зображень, ключових 
слів для асоціацій значно ускладнює роботу. Такий прийом доцільно застосувати 
на повторному тестуванні, або для тих студентів, яким завдання здається 
залегким.  

Як показує досвід, підкреслення сильних сторін виконання завдання (які 
викладач завжди зможе відшукати) може суттєво підвищити мотивацію студента 
із низькою самооцінкою до вивчення навчальної дисципліни. Численні 
дослідження доводять, що не завжди високий рівень креативності корелює з 
високим рівнем загального інтелекту та успішністю в навчанні. У своїй практиці 
ми часто спостерігали зворотній зв’язок. Студенти, які мали невисокий середній 
бал успішності за попередній навчальний семестр, демонстрували досить 
високий рівень креативності під час виконання творчих завдань. 

Таким чином, на основі лише одного загальновідомого тесту креативності 
П. Торренса, можна сконструювати безліч цікавих завдань, які дозволяють 
певною мірою не тільки визначити особливості творчого потенціалу здобувача 
освіти, а й тренувати, розвивати його дивергентне мислення. 

Проте, варто взяти до уваги, що за умови внесення будь-яких змін до 
оригінальної психодіагностичної методики, потрібно повторно проводити її 
валідизацію [1]. З огляду на це, використання елементів тесту П. Торренса без 
належного наукового обґрунтування його модифікацій не може гарантувати їх 
достовірність як засобу діагностики невербальної креативності. Проте вважаємо, 
що тісна співпраця вчителів, викладачів освітніх закладів, практичних психологів, 
науковців в цьому напрямі дозволить суттєво вдосконалити засоби діагностики 
креативності здобувачів освіти та адаптувати їх до запитів сьогодення. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З 
ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ 

Анотація. В статті проаналізовані психолого-педагогічні особливості 
роботи з обдарованими учнями. З’ясовано, що серед форм роботи з 
обдарованими школярами на уроках української літератури найбільш 
продуктивними є: індивідуальна робота, самостійна робота учнів з 
індивідуального завдання педагога, створення ілюстрацій, науково-дослідницька 
діяльність тощо. Також запропоновано кілька рекомендацій вчителям щодо 
роботи з обдарованими дітьми. 

Ключові слова: обдарованість, індивідуальна робота, самостійна робота, 
науково-дослідницька діяльність, позакласні уроки, елективні курси, 
факультативні заняття. 

Abstract. The article analyzes the psychological and pedagogical features of 
working with gifted students. It was found that among the forms of work with gifted 
students in the lessons of Ukrainian literature are the most productive: individual 
work, independent work of students on the individual task of the teacher; creation of 
illustrations; research activities, etc. There are also some recommendations for 
teachers to work with gifted children. 

Key words: giftedness, individual work, independent work, research activities, 
extracurricular lessons, elective courses, elective classes. 

 
Нині одним із пріоритетних завдань сучасної освіти в умовах економічного 

та соціального розвитку є формування активної творчої особистості, реалізація 
потенційного та інтелектуального потенціалу обдарованих дітей.  

Питання про природу обдарованості, сутність її прояву впродовж багатьох 
років залишаються дискусійними і викликають гарячі суперечки представників 
різних наукових шкіл.  

У педагогічній теорії та практиці напрацьовується значна кількість 
досліджень, пов’язаних з ідентифікацією обдарованості, розробляються 
програми допомоги дітям щодо реалізації їх здібностей та обдарувань. Найбільш 
ефективним засобом виявлення та розвитку інтелектуальних здібностей 
школярів є технологія збагачення навчання у процесі організації позаурочної 
діяльності загальнокультурного спрямування [1, с. 36]. 
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До однієї із найпопулярніших у сучасній психології моделей обдарованості 
належить концепція, яка була розроблена американським ученим Джозефом 
Рензуллі. Відповідно до цієї концепції обдарованість є «не просто високий 
коефіцієнт інтелекту чи висока креативність, це поєднання трьох основних 
характеристик: інтелектуальних здібностей, креативності та наполегливості» [3, 
с. 248]. 

На думку Т. Сєдової, найкращою системою роботи з такими дітьми є така, 
в якій виявляється і розвивається кожна обдарована дитина. Система має бути 
спрямована, перш за все, на те, щоб пізнати талант кожного і розвинути його. 
Педагоги, помічаючи обдарованість дитини (інтелектуальну, творчу, соціальну, 
будь-яку) і прокладаючи лінію її майбутнього розвитку, мають розширювати 
діапазон педагогічної підтримки можливого вибору обдарованої дитини, а не 
звужувати і наперед не визначати його, не маніпулювати, а давати можливість 
обирати. Свідомо йти шляхом нетрадиційного, інколи невідомого, але 
педагогічно виправданого з точки зору такого явища, як обдарованість [2, с. 19]. 

В обдарованих дітей найбільше проявляється потреба в дослідницькій та 
пошуковій активності, яка дозволяє їм поринути у творчий процес самонавчання 
та виховує жагу до знань, прагнення до відкриттів, до досягнень у галузі 
мистецтва чи спорту, до активної розумової праці та самопізнання. 

Серед форм роботи з обдарованими школярами на уроках української 
літератури найбільш продуктивними є: 

1. індивідуальна робота (позакласні уроки, елективні курси та 
факультативні заняття); 

2. самостійна робота учнів з індивідуального завдання педагога; 
3. створення ілюстрацій;  
4. науково-дослідницька діяльність (участь у предметних олімпіадах, 

конкурсах, фестивалях, конференціях). 
Індивідуальна робота стоїть у цьому списку першому місці. Тема заняття 

варіюється в залежності від нинішнього стану та бажання учня: якщо він 
готується до предметної олімпіади, то заняття буде спрямоване на цей захід; 
якщо пишеться дослідницька робота на конференцію, то на занятті варто 
обговорити цю роботу. У кожному разі тема наступних індивідуальних уроків 
залежатиме від учня, який сам має право запропонувати ту чи іншу форму 
роботи. 

Обдаровані учні вимагають особливого підходу, саме тому такі школярі 
потребують особливого навчання та виховання, індивідуальних програм, у яких 
вчителі знають та враховують можливості кожного обдарованого школяра, 
ставлять перед ним надзавдання, долаючи які, він розвиватиметься в силу своїх 
задатків та здібностей.  
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При виявленні та оцінці обдарованості дитини дуже важливо визначити і 
зону її найближчого розвитку, що допоможе при подальшій організації роботи, 
вибудовуванні індивідуальної траєкторії навчання. Індивідуальні маршрути 
навчання дозволяють не лише прогнозувати очікувані результати, а й наочно 
бачити динаміку зростання чи спаду у якихось галузях знань.  

Однією з найбільш ефективних форм роботи з обдарованими дітьми є, 
безумовно, проведення факультативних занять Факультативні заняття 
організовуються для поглиблення знань з предмету, розвитку різнобічних 
інтересів та здібностей учнів та їх професійної орієнтації. Вільний вибір учнями 
факультативного курсу різко відрізняє його від обов’язкових занять, оскільки в 
учнів, які відвідують факультативні заняття, є стійкий інтерес до предмета і, як 
наслідок, підвищена мотивація до успішного оволодіння ним.  

Ми вважаємо однією з основних форм роботи також самостійну роботу 
учня. Важливу частину роботи школяр виконує самостійно, тому завдання 
педагога – це самоосвіта (самостійний пошук інформації). 

Ілюстрація, на нашу думку, є особливою формою вивчення художнього 
тексту та формою естетичного виховання обдарованих дітей. 

Оскільки література як вид мистецтва вступає в особливі зв’язки з іншими 
видами мистецтва, то під час уроків літератури необхідно їх враховувати: щодо 
того чи іншого художнього твору ми – педагоги – звертаємось до музичних, 
театральних, кінематографічних та інших інтерпретацій тексту. 

Використання ілюстрацій під час уроків літератури – необхідність; вони 
завжди присутні на заняттях, доповнюючи уявлення про автора та його текст. Не 
менш важливим стає створення власних ілюстрацій за підсумками вивчення 
художнього твору. Учні можуть взяти для зображення будь-який епізод, будь-якого 
героя, будь-який пейзаж. Ілюстрація може слугувати відповіддю на питання: «Що 
вам найбільше запам’яталося у тексті?» або «Що здалося складним?». Така 
відповідь буде міститися у малюнку. В результаті можна скласти каталог 
ілюстрацій, адже кожен із учнів зображує щось своє і об’єкти зображення часто не 
повторюються. Цими ілюстраціями легко супроводити публікацію будь-якого 
художнього тексту, що вивчається в школі, і створити книгу.  

Величезне значення у розвитку здібностей та обдарованості набуває 
включення учнів у науково-дослідницьку діяльність, у процесі якої формуються 
навички практичного застосування теоретичних знань. У процесі дослідницької 
діяльності у дитини розвиваються такі актуальні в сучасному світі навички як 
уміння самостійно добувати, класифікувати, аналізувати та узагальнювати 
інформацію, наукові факти та явища.  

Таким чином, обдаровані діти потребують особливого підходу. Головними 
напрямами роботи з ними є індивідуальний підхід та самостійна робота учнів. 
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Пропоную кілька рекомендацій вчителям щодо роботи з обдарованими дітьми: 
– не варто приділяти занадто багато уваги ігровому навчанню з яскраво 

вираженим елементом змагання.  
– не варто виділяти обдаровану дитину за прекрасні індивідуальні успіхи, а 

краще заохочувати спільні заняття з іншими дітьми; 
– не слід зводити обдаровану дитину на п’єдестал або робити з неї 

вундеркінда в очах інших учнів.  
Слід пам'ятати, що здебільшого обдаровані діти погано сприймають суворо 

регламентовані, повторювані заняття. 
Безперечно, основна вимога до вчителів обдарованої дитини – безумовне 

розуміння та повага до її особистості. Вчителю завжди слід пам’ятати, що 
обдаровані діти дуже самолюбні, легко вразливі. Тому від вчителя найбільше 
потрібні якості особистісні, душевні, а не лише інтелектуальний та методичний 
«багаж». Необхідно щоб у процесі виховання та навчання була присутня 
співтворчість вчителя та учня. 

Робота педагога з обдарованими дітьми – це складний процес, що ніколи не 
припиняється. Він вимагає від вчителя особистісного зростання, постійно 
оновлюваних знань у галузі психології обдарованих дітей та їх навчання, а також 
тісної співпраці з психологами, іншими вчителями та обов’язково з батьками, 
необхідне постійне зростання майстерності педагогічної гнучкості, уміння 
відмовитися від того, що ще сьогодні здавалося творчою знахідкою та сильною 
стороною.  

Роботу з обдарованими дітьми я розглядаю як можливість переходу на інший, 
більш якісний рівень освіти, як пошук, як практичну діяльність, як досвід, за 
допомогою якого учень здійснює у собі перетворення, необхідні для саморозвитку, 
самовдосконалення, внутрішнього зростання, досягнення істини, допомагає 
оцінити свої сили, щоб прийняти найголовніше у житті рішення – ким і яким бути. 
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ТЕРИТОРІЯ УСПІХУ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 
Анотація. Центр позашкільної освіти ім. О.Разумкова  як осередок  

самореалізації, самовираження та соціальної адаптації дітей  використовує 
сучасні освітні технології у роботі з обдарованими дітьми. У статті 
розкриваються особливості використання електронного портфоліо в 
освітньому процесі ЦПО ім. О.Разумкова як важливого засобу моніторингу 
розвитку обдарованих дітей.  

Ключові слова. Позашкільна освіта, система роботи з обдарованими 
дітьми, самовдосконалення, самореалізація особистості, електронне 
портфоліо, індивідуальний освітній маршрут. 

Annotation. The center of Outschool  Education. named  for O. Razumkov  as the 
center of creative self-realization, self-expression and social adaptation of children 
reveals the system of pedagogical conditions in working with  talanted  children. The 
article reveals the features of the use of electronic portfolios in the educational process 
of CPO. O. Razumkov as an important means of monitoring the development of gifted 
children.         

Kuchevie words. Extracurricular education, the system of working with gifted 
children, self-improvement, self-realization of the individual, electronic portfolio, 
individual educational route.   

 
Сучасна система освіти змістила акценти в критеріях оцінки її якості зі 

змістової та кількісної на компетентнісну. Поряд з цим, результати дослідження, 
проведеного в Гарвардському університеті (Harvard University) і Стенфордському 
дослідницькому інституті (Stanford Research Institute) свідчать про те, що вклад 
hard skills «твердих навичок» в професійну успішність співробітника складає 
всього 15%, тоді як «м’які навички» – 85% . Серед найбільш затребуваних 
універсальних навичок виділено, насамперед, навички креативності, здатність до 
переконання, комунікативні навички, навички управління часом,  навички 
адаптування, навички критичного мислення, самоаналізу, самооцінки. [1].  

Важливою освітньою технологією, яка забезпечує освітян засобами 
моніторингу розвитку обдарованих дітей, формування креативності, 
комунікативних навичок, а для гуртківців є способом фіксування, 
нагромадження і автентичного оцінювання індивідуальних освітніх результатів 
в певний період навчання є освітня технологія електронне портфоліо. Як 
зазначив Ернест Хемінгуей: «Ніхто не може продемонструвати світу, який я є, 
яскравіше, ніж це зміг зробити я сам. Ніхто не може заховати себе від собі 
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подібних, оскільки кожний вчинок людини, кожний акт творчості говорить про 
його автора». 

Портфоліо (англ. portfolio) – перелік (коротке портфоліо) або збірка (широке 
портфоліо) виконаних робіт та напрацювань певної особи. 

Портфоліо в перекладі з італійської «папка з документами», «папка 
спеціаліста». 

З французької: porter – формувати, нести, folio – листок, сторінка. 
Портфоліо може бути як на папері, так і в електронному вигляді. Електронне 

портфоліо, в свою чергу, може зберігатись локально (бути доступним лише 
визначеному колу людей) та глобально (бути доступним для всього світу – для 
користувачів інтернету). Глобально доступне портфоліо інакше називається веб-
портфоліо. 

Портфоліо дозволяє  враховувати результати в різних видах діяльності: 
навчальній, творчій, соціальній, комунікативній. Дана технологія дає змогу 
об’єктивно оцінити досягнення дітей, їх креативність та інформаційну 
компетентність. 

Педагогічна ідея портфоліо передбачає: 
• зміщення акценту з недоліків знань і вмінь учня, на конкретні досягнення з 

певної області позашкільної творчості: 
• інтеграцію кількісної і якісної оцінок; 
• домінування самооцінки по відношенню до зовнішнього оцінювання. 

Технологія портфоліо допомагає розв’язати наступні педагогічні завдання: 
• підтримати високу навчальну мотивацію дітей; 
• формувати уміння вчитися – визначати мету, планувати і організовувати 

власну навчальну діяльність; 
• стимулювати їх активність і самостійність, розширювати можливості 

навчання і самонавчання; 
• розвивати навички рефлексивної і оцінювальної діяльності обдарованих дітей, 

формувати адекватну самооцінку; 
• визначати кількісні і якісні індивідуальні досягнення; 
• створювати передумови і можливості для успішної 

соціалізації випускників. 
У Центрі позашкільної освіти ім. О. Разумкова у 2021-

2022 н. р. проведено конкурс «Електронне портфоліо 
обдарованої дитини». Мета конкурсу: презентація 
індивідуального поступу обдарованих дітей в різних сферах 
діяльності; створення ситуації успіху для дітей,  
підвищення їх мотивації у навчанні та творчій діяльності; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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розвиток творчої, креативної активності, формування навичок комунікації та 
презентації власних досягнень. 

Конкурс «Електронне портфоліо обдарованих дітей» є складовою частиною 
проєкту «Обдарованість», який розроблено з метою створення системи пошуку, 
розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків у м. Бердичіві, 
стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, формування 
самоствердження та самореалізації особистості у сучасному суспільстві.  

Глобальна інформатизація суспільства поширилася і на освітній процес, що 
забезпечило єдиний інформаційно-освітній простір, його відкритість та 
зручність у наповненні. Положення про конкурс «Електронне портфоліо 
обдарованої дитини» передбачає створення портфоліо, яке буде доступним на 
YouTube каналі ЦПО ім. О. Разумкова та локально на комп’ютері.   

Проведення конкурсу «Електронне портфоліо обдарованої дитини» у ЦПО 
ім. О. Разумкова передбачає декілька поступових, логічно пов’язаних етапів: 

1.Навчальні заняття для обдарованих дітей «Основні вимоги та сучасні 
підходи до створення електронного Портфоліо»; 

2.Заочне оцінювання електронного портфоліо обдарованих дітей; 
3.Презентація обдарованими дітьми власного портфоліо, обговорення; 

розміщення електронного портфоліо на YouTube каналі; 
4.Завершальне оцінювання, нагородження переможців. 
5.Розміщення Портфоліо у банку даних «Обдаровані діти Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова. 
Відповідно до Положення про конкурс пропонується наступна структура 

електронного портфоліо обдарованої дитини: наявність титульного слайда і 
5 розділів:  
- 1 розділ  – «Мій портрет» (автобіографія, цілі, мрії);  
- 2 розділ – «Позашкільна творчість» (містить комплект творчих робіт, 

дослідницьких, проектні роботи; інформацію про участь у наукових 
конференціях, виставках, олімпіадах, семінарах, круглих столах,  форумах, 
концертні виступи, власні постановки). Розділ містить робочі матеріали, фото 
та відеоматеріали; 

- 3 розділ – «Мої мрії, хоббі»; 
- 4 розділ – «Портфоліо досягнень»; 
- 5 розділ – «Відгуки» (висновки про якість виконаних робіт, відгуки, резюме з 

оцінкою власних навчальних, творчих досягнень, рекомендаційні листи від 
батьків, педагогів).  

Електронне портфоліо може містити: 
- копії дипломів, грамот, свідоцтв, сертифікатів, посвідчень, які 

підтверджують індивідуальні досягнення в навчальній діяльності (дипломи про 
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участь в олімпіадах та конкурсах, змаганнях, фестивалях, виставках, майстер-
класах, турнірах в науково-дослідній діяльності; 

- сканкопіі дослідних, проектних робіт, доповідей на науково-практичних 
конференціях, електронні варіанти статей або друкованих видань; 

- відгуки про досягнення гуртківців в науково-дослідній діяльності, 
конференціях. 

Принципи формування портфоліо: 
Відкритість (інформація доступна для всіх 

учасників освітнього процесу); 
Багатоаспектність (показані різні напрямки 

діяльності дитини). 
Зміст портфоліо визначається самим вихованцем  

згідно з метою, яку він ставить. 
Портфоліо формується відповідно до 

розробленої структури в закладі. Обдарована дитина 
має право включати до портфоліо додаткові розділи, матеріали, елементи 
оформлення такі, які відображають її індивідуальність.  

Критерії оцінки презентації портфоліо: 
- самостійність; 
- здатність дитини конструювати свою діяльність від постановки проблеми до 

одержання бажаного результату; 
- власна позиція стосовно представлення роботи; 
- оригінальність представлення матеріалів; 
- логіка змісту; 
- креативність, власний індивідуальний творчий почерк; 
- повнота розкриття індивідуальності дитини. 

Висновок. Використання технології портфоліо забезпечує індивідуальний 
освітній маршрут обдарованої дитини. Застосування портфоліо дозволяє 
відстежувати результати навчання дітей, рівень сформованих компетентностей, 
їх виховання та розвиток. Портфоліо виконує модельну функцію, відображаючи 
динаміку розвитку дитини, його відносин, результатів  самореалізації.  
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ВИКОРИСТАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА 
МЕТОДІВ ЕЙДЕТИКИ ЯК ЗАСОБУ СТИМУЛЮВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ 

НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ 
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

Анотація. Навчальна діяльність є провідною діяльністю протягом періоду 
становлення та самовизначення особистості, і, як і будь-яка інша, вона 
активується, спрямовується та припиняється мотивацією, яка є її 
найважливішою складовою. Учитель повинен будувати навчальний процес 
таким чином, щоб учень отримував задоволення і робота була спрямована не на 
заучування, а на  формування вмінь і навичок, не на експлуатацію інтелекту, а 
на його розвиток, що сприяє формуванню творчої компетенції дитини. Тому й 
постала необхідність упровадження технології, яка спрямована на навчання 
дітей використовувати ресурси уяви та  пам’яті; допоможуть учителеві в 
цьому не тільки традиційні, а й інноваційні технології та методики, однією з 
них є ейдетика. 

Ключові слова: мотив, мотивація, класифікація мотивів, навчальна 
мотивація,  ейдетика, мнемотехніка, ейдетизм, асоціація, методи ейдетики. 

 
Всім відомо, що діти приходять в школу з бажанням вчитися. Варто лише 

згадати першокласників, які з нетерпінням очікують 1 вересня. Проте, досить 
часто ми спостерігаємо, що дитина втрачає інтерес до навчання. І в цьому варто 
звинувачувати не лише сім’ю, але й школу та її методи навчання. Що робити 
вчителю, щоб його урок був не тільки цікавим, а й результативним? 

Сьогодні школа  повинна формувати в учнів бажання й уміння вчитися, 
виховувати потреби і здатності до навчання впродовж усього життя. Саме від 
мотивації залежить переважна частина успіхів в навчанні, саме її становлення з 
початком навчання обумовлює подальший розвиток особистості як частини 
суспільства.                                                                                                                                                           

По суті жодна ефективна взаємодія з дитиною, підлітком чи юнаком не 
можлива без врахування особливостей його мотивації. Адже за однаковими 
діями школярів можуть стояти зовсім різні причини.                                                

Зрозуміло, що навчальна мотивація формується не самостійно і залежить не 
лише від самого учня, але й в значній мірі – від вчителя. Саме вчитель, система 
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його професійної діяльності є тим каталізатором, який спонукає учня до 
успішної навчальної діяльності.                                                                                                                  

Проте, перш ніж розглянути специфіку впливу вчителя на формування 
позитивної мотивації учіння, спробуємо проаналізувати суть мотивації, її види 
та особливості прояву в школярів на різних вікових етапах. 

Актуалізація проблем мотиваційної сфери різними психологічними 
школами  

Психоаналіз – первинний розробник категорії мотиву. 
З початком формування наукової психології на арену теоретичного 

дослідження вийшов відомий австрійський психіатр Зигмунд Фрейд, який, 
виходячи з аналізу психічних хвороб, зумів розробити свою, достатньо 
узгоджену теорію особистості, в якій суттєве місце приділялося розумінню 
причин поведінки.  

Хоч сучасні критики можуть сказати, що З.Фрейд занадто багато уваги 
приділяв сексуальному аспекту як в патології, так в нормі життя людини, втім 
неможливо просто відмахнутися від кардинально нового підходу до людини і 
особистості в історії психології. Так, якщо відійти від проблеми первинності 
потягу, то можна побачити дуже чітку картину активації поведінки. З.Фрейд 
насамперед розглядав психіку як енергетичну систему, яка акумулює 
«напруження», в якості якого може виступати все, що під тиском механізмів 
захисту психіки вийшло у сферу несвідомого. Крім того, і усвідомлені потяги 
створюють «напруження», яке, сумуючись, активує людську поведінку. 
Внаслідок активних дій людина тим чи іншим чином зменшує напруження, 
отримуючи задоволення. Таким чином все підпорядковується принципу 
задоволення/незадоволення, де незадоволення – акумуляція напруження, а 
задоволення – його редукція. Тому мотиви не зводяться до простого задоволення 
потреб людини, а виступають як складний сукупний образ багатьох потягів і 
перепон на шляху їх реалізації.  

Також великий інтерес являє собою теорія А. Адлера, учня, а в подальшому 
і опонента З. Фрейда. Він вважав, що в основі активації поведінки лежить не 
потяг до задоволення, а властиве кожній людині від народження почуття 
неповноцінності. Щоб подолати це почуття людина і діє, прагнучи досягти 
почуття власної гідності, і це почуття, на думку Адлера, є тим, на досягнення 
чого спрямована будь-яка поведінка [9, с.123-129]. 

Проблема мотиву в біхевіоризмі та необіхевіоризмі. 
Біхевіоризм можна назвати самим об’єктивним напрямком в психології з 

тим лише застереженням, що багато категорій психології він взагалі не вважав 
за можливе вивчати. Тому й розробці категорії мотиву як внутрішнього чинника, 
що активує поведінку, не було надано достатньої уваги. Класична формула 
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біхевіористів S→R не залишала місця для будь-якого визначення внутрішніх 
чинників діяльності. Активація поведінки досліджувалася виключно як похідна 
від подразників. 

Проте, з розвитком конфлікту між біхевіоризмом і паралельними 
напрямками психології, відбулися зміни в основних поглядах «психології 
поведінки». На зміну класичним поглядам Уотсона прийшли підкріплені новими 
експериментами погляди необіхевіористів, яким все-таки довелося ввести у 
класичну формулу суто внутрішню детермінанту поведінки. Тому поведінка 
стала пояснюватись як реакція, що опосередкована як зовнішнім подразником, 
так і внутрішніми властивостями організму.  

Трактування мотиву в гуманістичній психології. 
В контексті «мотив і гуманістична психологія» насамперед спадає на думку 

А. Маслоу, як найвідоміший спеціаліст з ієрархії потреб. Гуманістична 
психологія, під впливом модного на той час екзистенціалізму, зверталась 
насамперед до здорових особистостей, і своєю первинною задачею бачила не 
пояснення психічних процесів, а розвиток особистості. Віапри отЩе один 
представник гуманістичного напрямку Г.У. Олпорт вважав, що доросла людина 
є функціонально автономною, незалежною від потреб організму, здебільшого 
свідомою, високоіндивідуальною. З цієї безумовно ідеалістичної точки зору він 
вважав, що мотиви у людини тільки свідомі, причини всіх дій їй зрозумілі, 
поведінка ретельно спланована, наслідки всіх дій ясні.  

Погляди на мотив в когнітивній психології. 
Когнітивний напрямок в психології може похвалитися самими складними 

теоріями, бо всі прибічники цієї школи спиралися на вивчення пізнавальних 
процесів психіки, і в трактуванні будь-якої категорії опирались на інтелект. 

Без всякого сумніву первинним розробником поняття мотиву з точки зору 
когнітивного напрямку належить Л. Фестингеру. Саме його теорія когнітивного 
дисонансу стала відправною точкою багатьох досліджень активації поведінки. 
Під когнітивним дисонансом Фестингер розумів розходження між двома або 
більше когніціями, які становлять з себе будь-які знання або переконання у 
самому широкому розумінні цих понять. 

Внутрішній світ людини, як вважали всі представники когнітивного 
напрямку, підпорядкований насамперед чітким законам логіки, і при їх 
порушенні виникає дисонанс, що переживається людиною як дискомфорт. 
Теорія когнітивного дисонансу дозволила в значній мірі пояснювати утворення 
та зміну мотивів складних видів діяльності.  

Розробка категорії мотиву в вітчизняній психології. 
Під тиском комуністичної влади вся радянська психологія була переважно 

зосереджена на вивченні пізнавальних процесів, тому практичних розробок 
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стосовно мотивів в цій галузі майже не було. Виділити можна лише 
О. М. Леонтьєва, який визначає тільки механізми загального розвитку мотивації 
людини в її діяльності.  За Леонтьєвим мотив – опредмечена потреба, тому його 
утворення можливе тільки після визначення предмету задоволення потреби, яке 
в свою чергу може виникнути тільки внаслідок діяльності. До того ж він 
стверджує, що з розвитком образу світу, відображенням більшої кількості 
предметів, пізнанням їх розвиваються і потреби, а відповідно і мотиви. Ще для 
Леонтьєва характерний різкий поділ мотивів на біологічні і соціально 
детерміновані, при чому останнім він приділяє значно більше значення і вважає 
їх домінуючими у поведінці людини [9, с.141] 

Погляди А. Н. Леонтьєва на активацію поведінки стосуються в першу чергу 
загальних уявлень про мотиви, про їх причини і особливості формування, однак 
не пояснюють механізму їх виникнення і функціонування. 

Сутність понять «мотив» та «мотивація». 
У сучасній психології термін «мотивація» являє собою більш широке 

поняття, ніж термін «мотив». Слово «мотивація» використовується у двоякому 
смислі: воно позначає систему чинників, що детермінують поведінку (сюди 
входять, зокрема, потреби, мотиви, цілі, наміри, прагнення), та характеристику 
процесу, що стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні.  

Мотивацію, таким чином, можна визначити як сукупність причин 
психологічного характеру, що пояснюють поведінку людини, її початок, 
спрямованість і активність. 

Уявлення про мотивацію виникає при спробі пояснення, а не опису 
поведінки. Це – пошук відповідей на питання типу «чому?», «навіщо?», «з якою 
метою?», «який сенс?».  

Мотив, на відміну від мотивації, – це те, що належить самому суб'єкту 
поведінки, є її стійкою особистісною властивістю, що зсередини спонукає до 
певних дій [7, с.234].  

З усіх можливих психологічних чинників, що визначають поведінку 
людини, найбільш важливою є поняття потреби. Її викликає стан потреби 
людини або тварини у певних умовах, яких їм бракує для нормального існування 
і розвитку. Потреба як стан особистості завжди пов'язана з наявністю в людини 
почуття незадоволеності, тобто з дефіцитом того, що потрібно  організму 
(особистості). 

Друге після потреби зі своїм мотиваційним значенням – поняття мети. 
Метою називають той безпосередньо усвідомлюваний результат, на який у 
даний момент спрямована дія, пов'язана з діяльністю, що задовольняє 
актуалізовану потребу.  Психологічно метою є той мотиваційно-спонукальний 
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зміст свідомості, що сприймається людиною як безпосередній і найближчий 
очікуваний результат її діяльності.  

Розглянуті мотиваційні утворення – мотиви, потреби і цілі – основні 
складові мотиваційної сфери людини.  Крім мотивів, потреб і цілей, як спонукачі 
людської поведінки розглядаються також інтереси, завдання, бажання і наміри. 
Хоча вони і входять у систему мотиваційних чинників, беруть участь у мотивації 
поведінки, проте виконують в ній не стільки спонукальну, скільки 
інструментальну роль.  

Класифікація мотивів 
Зазвичай, людину до діяльності спонукає не один, а кілька мотивів. Кожен із 

них має різну спонукальну силу. Одні мотиви досить часто актуалізуються і чинять 
істотний вплив на діяльність людини, інші діють лише при певних обставинах. 
Розглянемо декілька мотивів, які мають найбільше значення для людини. 

Мотив самоствердження. Мотив самоствердження (прагнення утвердити 
себе в соціумі) пов’язаний з почуттям власної гідності, честолюбством, 
самолюбством. Людина намагається довести навколишнім, що вона чогось 
варта, прагне здобути певний статус у суспільстві, хоче, щоб її поважали та 
цінували. Прагнення до самоствердження, до підвищення свого формального й 
неформального статусу, до позитивної оцінки своєї особистості – істотний 
мотиваційний чинник, який спонукає людину інтенсивно працювати й 
розвиватися. 

Мотив ідентифікації з іншою людиною. Полягає у прагненні бути схожим 
на героя, кумира, авторитетну особистість (батька, вчителя тощо), є особливо 
актуальним для дітей і молоді, які намагаються наслідувати інших людей у своїх 
діях. Ідентифікація з іншою людиною (прагнення бути схожим на неї) зумовлює 
підвищення енергетичного потенціалу індивіда завдяки символічному 
«запозиченню» енергії в кумира: з’являються сили, натхнення, бажання 
працювати і діяти так, як робив це герой (кумир, батько та ін.).  

Мотив влади. Мотив влади – прагнення суб’єкта впливати на людей, 
прагнення зайняти «керівну позицію» у групі (колективі), намагання керувати 
людьми, визначати і регламентувати їхню діяльність. Дії багатьох людей 
(наприклад, керівників різних рангів) спонукає мотив влади. Прагнення 
панувати над іншими людьми й керувати ними – мотив, який спонукає їх долати 
значні труднощі в діяльності, докладати величезних зусиль у роботі. 

Якщо влада в ієрархії мотивів посідає провідне місце, то людина схильна 
багато працювати не задля саморозвитку або задоволення своїх пізнавальних 
потреб, а задля здобуття впливу на людей чи коллектив.  

Процесуально-змістові мотиви. Процесуально-змістові мотиви – це 
спонукання до активності через зміст і процес діяльності, а не за допомогою 
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зовнішніх чинників (людину приваблює ця діяльність сама по собі, подобається 
її виконувати, виявляти інтелектуальну чи фізичну активність, цікавить зміст 
того, що вона робить).  

Мотив саморозвитку. Прагнення  до саморозвитку, самовдосконалення – 
важливий мотив, який спонукає нас багато працювати і розвиватися. Розвиток 
наявний тоді, коли наступний крок уперед дає відчуття сильнішої радості, 
внутрішнього задоволення, ніж попередні здобутки й перемоги, які стали чимось 
звичним і навіть набридли нам. 

Мотив досягнення. Мотив досягнення – це прагнення досягти високих 
результатів і майстерності в діяльності. Мотивація досягнення виявляється у 
виборі складних завдань і намаганні їх виконати. Успіхи в будь-якій діяльності 
(у навчанні, спорті, професійній діяльності) залежать не лише від здібностей, 
навичок, знань, а й від мотивації досягнення, тобто від прагнення досягти 
високих результатів у діяльності.  

Просоціальні (суспільно значущі) мотиви. До цієї групи належать 
мотиви, пов’язані з усвідомленням суспільного значення діяльності, з почуттям 
обов’язку, відповідальності перед групою або суспільством загалом. У разі 
впливу суспільно значущих мотивів наявна ідентифікація 
(ототожнення) індивіда  з  групою. Людина  не  лише  вважає  себе членом 
соціальної групи, не тільки ототожнюється з нею, а й переймається її 
проблемами, інтересами, цілями тощо. 

Мотив афіліації. Афіліація – це прагнення до встановлення або 
підтримання стосунків з іншими людьми, прагнення до контакту і спілкування з 
ними. Сутність афіліації полягає в самоцінності спілкування. Метою 
афіліативного спілкування може бути прагнення здобути любов партнера у 
спілкуванні (або принаймні симпатію). Індивідуум, однак, може спілкуватися й 
тому, що намагається залагодити свої справи, встановити корисні контакти з 
потрібними людьми. У такому разі до спілкування спонукають інші мотиви, воно 
є засобом задоволення інших потреб особистості й тому не має стосунку до 
афіліативної мотивації. 

Негативна мотивація (мотив уникнення неприємностей і покарання). 
Негативна мотивація – спонукання, зумовлені усвідомленням можливих   

неприємностей, незручностей, покарань, які можливі в разі невиконання 
діяльності.  У разі дії негативної мотивації індивід удається до певної діяльності 
тільки через прагнення уникнути негативних санкцій (покарань), які можуть 
застосувати до нього. Основною хибою негативних санкцій (особливо 
покарання) є короткочасність впливу: покарання стимулює до діяльності (або 
стримує від небажаних учинків) лише за реальної його загрози. Коли загроза 
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покарання зникає або зводиться до мінімуму, то негативна мотивація втрачає 
спонукальну силу [7, с.235]. 

Проте мотиви можна характеризувати не тільки кількісно, а й якісно. У 
цьому плані за звичай виділяють внутрішні і зовнішні мотиви. При чому мова 
йде про відношення мотиву до змісту діяльності. Якщо для особистості має 
значення діяльність сама по собі, наприклад, задовольняється пізнавальна 
потреба в процесі навчання, то говорять про внутрішню мотивацію. Якщо ж 
значення мають інші потреби, наприклад, соціального престижу, заробітної 
плати і т.д., то говорять про зовнішні мотив.  

Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях та інших видах 
стимуляції, які або спрямовують, або гальмують поведінку людини.   

Внутрішня мотивація сприяє одержанню задоволення від роботи, викликає 
інтерес, радісне збудження, підвищує самоповагу особистості.  

Самі зовнішні мотиви можуть бути позитивними (мотиви успіху, досягнень) 
і негативними (мотиви захисту, уникнення). Очевидним є, що зовнішні 
позитивні мотиви більш ефективні, ніж зовнішні негативні, якщо навіть по силі 
вони є рівними.  

Проте, більш продуктивним, на думку деяких авторів, є підхід, який 
оснований на виділенні позитивних, за своєю суттю мотивів і негативних.  

А зараз більш детально розглянемо мотиваційну сферу навчальної 
діяльності учнів. Навчальна діяльність є спрямованою, вона ставить своєю ціллю 
засвоєння узагальнених способів дії в сфері наукових понять.  

Відповідно до цього навчальна діяльність повинна розпочинатися, 
регулюватися та зупинятися відповідними мотивами. 

Умови, що впливають на формування навчальної мотивації: 
1) зміст навчального матеріалу – структурований, зрозумілий, оптимальний 

за рівнем складності, пов'язаний із життям тощо; 
2) організація навчальної діяльності: 
• спосіб розкриття навчального матеріалу – творчий, через розкриття суті 

предмета, що вивчається; 
• співвідношення між мотивом і метою. Мета, поставлена вчителем, 

повинна стати метою учня. Для перетворення мети на мотиві-циклі велике 
значення має усвідомлення учнем своїх успіхів, просування вперед; 

• колективні форми учбової діяльності; 
• проблемне навчання, використання проблемних завдань. 
3) оцінка учбової діяльності (караюча, підтримуюча); 
4) стиль педагогічної діяльності вчителя; 
5) індивідуальні властивості особистості. 
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Повноцінна навчальна мотивація повинна включати і пізнавальні мотиви, і 
широкі соціальні мотиви учіння, і мотиви досягнення. Саме поєднання декількох 
потреб дозволяє особистості включитися в учбовий процес як суб’єкту 
діяльності, що виражається у свідомому формуванні її намірів і цілей [7, с.232]. 

Оскільки трактування мотивів навчальної діяльності носить в роботах 
психологів дуже широке значення, бо під мотивами діяльності взагалі різними 
психологами, навіть прибічниками «одних шкіл», розуміються достатньо різні 
речі. Це і мотиви як потреби, потяги, спонукання, схильності (X. Хекхаузен); і як 
психічні процеси, стани, властивості особистості (К. К. Платонов); і як предмети 
зовнішнього світу (А. М. Леонтьєв); і як наміри, уявлення, ідеї, почуття, 
переживання (Л. І. Божович). Тому розумно буде визначити мотиви навчальної 
діяльності як всі фактори, що обумовлюють прояви навчальної активності 
(Є. П. Ільін), або як спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності 
(А. К. Маркова). 

Фактори, що сприяють формуванню внутрішньої мотивації навчальної 
діяльності: 
 Позитивний емоційний настрій. 
 Вивчення мотиваційної сфери учнів, її кореляція. 
 Ситуація успіху. 
 Наявність свободи вибору. 
 Сформованість загальнонавчальних умінь і навичок. 
 Диференціація, індивідуалізація,  опора на типологічні особливості учнів. 
 Використання різноманітних прийомів і методів інноваційних технологій 

(метод-проєктів, дослідницько-пошукових та інші). 
 Організація ігрової діяльності та колективної діяльності на уроках. 
 Формування мотивації на кожному етапі уроку [8, с.146]. 

Як було сказано раніше, однією з умов формування навчальної мотивації  та 
успішної адаптації у суспільстві є успіх в навчальній діяльності. Саме успіх є 
джерелом внутрішніх сил дитини, що породжують енергію для подолання 
труднощів. Діти відчувають впевненість в собі та внутрішнє задоволення.  

Як казав англійський публіцист Джон Рескін: «Для того, щоб люди 
знаходили щастя в своїй роботі, необхідно три умови: робота повинна бути їм 
під силу, вона не повинна бути виснажливою і її обов'язково повинен 
супроводжувати успіх». Тому мою увагу і привернуло питання впровадження в 
педагогічну діяльність методів ейдетики, оскільки саме вони пропонують новий 
підхід до освітніх і виховних технологій, дають змогу кожному учневі легко та 
із задоволенням здобувати знання в будь-якому віці, відчуваючи задоволення від 
реалізації своїх здібностей, конкуруючи лише із собою вчорашнім і завжди 
виграючи в цьому змаганні.                                                                                                          
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Сьогодення вимагає від людини запам’ятовування великої кількості 
інформації, і робити це треба швидко і на тривалий час. Учителі, працюючи з 
дітьми, в основному спираються на механічну пам’ять та логічне мислення, але 
в міру певних особливостей не кожна дитина може похвалитися своїми 
феноменальними можливостями. Тоді виникає питання: «Що ж робити таким 
школярам? Виявляється, вихід є. Допоможе нам в цьому інноваційна технологія 
«ейдетика». Для неї не існує нездібних учнів. Науково доведено, що 40% людей 
планети є активними ейдетиками, а 60% – латентними.  

Ейдотехніка – не чергове новомодне породження ХХІ століття. Традиції 
ейдетики своїм корінням сягають в епоху античності. Давні греки вважали, що 
людина думає, мислить ейдосами – образами. В її розумі, як на восковій 
табличці, виникають відбитки – образи того, про що вона думає, говорить, і в 
такому вигляді утримується в пам’яті. Величезна цікавість до ейдетики 
спостерігалася в Західній Європі 20-40-х років ХХ століття. Особливо активно 
даний напрям розвивався в Німеччині. Методи навчання, які пропонує ейдетика, 
спираються на образне мислення дитини та відповідають законам природи. 
Вперше термін «ейдетика» був озвучений німецьким психологом Е. Йєншем, а 
поширення і глибокого вивчення набув у дослідженнях видатного психолога 
О. Р. Лурії, який поділив методики запам’ятовування на два основних напрямки: 
мнемотехніка та ейдетика. Великий вклад у розвиток науки ейдетики належить 
талановитому та креативному викладачу, доктору педагогічних наук 
І. Ю. Матюгіну, який у 90-х роках ХХ століття з групою дослідників вивчив 
накопичений людством досвід ефективного запам’ятовування і розробив 27 
методів образного розвитку уваги та пам’яті. У нашій вітчизняній освіті про 
ейдетику всерйоз заговорили не так давно, і в основному завдячуючи 
Є. В. Антощуку, керівнику «Української Школи Ейдетики», де кожен може 
навчитися в ігровій формі запам’ятовувати слова (у тому числі й іноземні), 
цифри, обличчя, імена, вірші, великі тексти [1, с.23].                                                              

Ейдетика – це вчення про пам’ять, засноване на образних враженнях, 
дозволяє утримувати і відтворювати запам’ятовані образи або явища. Ейдос (в 
перекладі з грецької «eidos») – образ, картина, зовнішній вигляд, ідея. 

Ейдетизм – психічне явище, сутність якого полягає у здатності 
відтворювати яскравий наочний образ через тривалий час. Характерною для 
ейдетизму є емоційна забарвленість образів. Ейдетична пам’ять – довготривала 
пам’ять, яка за природою своєю є візуальною. Ейдетичний образ – залишкове 
збудження аналізатора. Наочний образ, відрізняються від звичайних тим, що 
людина ніби продовжує сприймати предмет за його відсутності. 

Ейдотехніка – технологія, яка дозволяє обробляти, зберігати та 
відтворювати велику кількість інформації шляхом застосування найбільш 
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ефективних та перевірених протягом багатьох років прийомів запам’ятовування, 
заснованих на максимальному використанні образного типу інформації. 

Мнемотехніка – це спеціально розроблені прийоми і способи, які 
полегшують запам’ятовування окремих видів інформації. Головним принципом 
мнемотехніки є заміна абстрактних об’єктів поняттями, які мають візуальне, 
аудіальне чи чуттєве уявлення, поєднання об’єктів із інформацією, яка вже 
відома (побудова асоціацій). 

Асоціація – це зв’язок між окремими фактами, подіями, предметами або 
явищами, відображеними у свідомості людини і закріпленими в його пам’яті. 
Асоціативне сприйняття і мислення людини призводять до того, що поява одного 
елемента, в певних умовах, викликає образ іншого, пов’язаного з ним. 

Ейдос-конспект – це роздуми, породжені образністю тексту, які 
супроводжуються створенням власних образів на основі цитат твору.  

Основна формула, що відображає суть методів ейдетики:  

уява+позитивні емоції = засвоєна інформація. 

Безумовними перевагами методів ейдетики є: сприйнятливість і 
доступність; незалежність від спеціального обладнання; використання прийомів, 
які сприймаються учнем як гра; можливість застосування в різних галузях; 
дитина навчається радісно; зменшується час для виконання домашніх завдань; 
підвищується ефективність і успішність [15, с.12]. 

Пропоную ознайомитись з найпоширенішими методами ейдетики. 
Метод оживлення. Ґрунтується на розвитку природних можливостей 

людини до фантазування. За допомогою цього методу людина вчиться швидко 
створювати уявні картинки текстів, історичних подій, побутові, живі картини 
правил, таблиць. Вона ніби стає співучасником тих подій, про які йдеться.  

Метод послідовних асоціацій. Базується на умінні швидко створювати 
асоціації на кожну одиницю інформації та будувати з них серію зв’язаних між 
собою послідовних асоціацій з першого слова до останнього. Вони повинні бути 
незвичайні (кумедні), у русі (діяти); має створюватись уявна картинка. 

Метод фонетичних асоціацій. Тобто знаходження співзвучних асоціацій 
до слів. Цим методом користуються, коли треба запам’ятати слова, прізвища, 
імена та по батькові людей (особливо іноземні), терміни, які важко вимовляти. 

Метод входження. Сама назва підказує дію – увійти всередину картини, 
розповіді, фільму, будь-якого сюжету, перетворити його своєю фантазією. 

Метод образних гачків. Ґрунтується на тому, що інформацію треба ніби 
«повісити» на об’єкти малюнка, а потім її зняти. Пригадується спочатку сам 
малюнок, потім прив’язана до нього інформація. Тобто малюнок у такому 
випадку виконує роль гачка на вішаку нашої пам’яті. 
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Метод Цицерона. Прийшов до нас із Давньої Греції. Поет Симонід 
тренував свою пам’ять, розкладаючи інформацію у добре знайомій йому кімнаті. 
Потім достатньо було згадати кімнату, щоб потрібна інформація виникла перед 
очима. 

Метод графічних імпровізацій. Графічні імпровізації можна робити з 
цифр, букв, значків (залежно від того, що потрібно запам’ятати), довільних ліній 
у різному напрямку, у яких потім можна побачити певний малюнок. 

Метод піктограм. Піктограми найперше письмо у світі, в якому, замість 
слів використовувалися малюнки. Проте не до кожного слова можна відразу 
намалювати піктограми, цьому теж потрібно вчитися. 

Наприклад: 1. Малювати прості слова (іменники). 

 – дощ;  – ключ;  – автомобіль. 
2. Замальовувати прикметники, дієслова та інші частини мови. 

– холодний;  – морський; � – електричний. 

 – біжить;  – стоїть;   – любить і т. д. 
Метод абревіатур  
Це метод зручного скорочення слів, який є елементом скорочитання. Слово 

треба скорочувати таким чином, щоб за деякими буквами можна було 
здогадатися про його значення. найкраще застосовувати для вивчення правил, 
тематичних визначень тощо. Наприклад: 

Садок вишневий коло хати. С-ок виш-й к-о х-и. 
Хрущі над вишнями гудуть.Хр-і н-д в-ми гу-ть.  

Метод опорно-буквенних піктограм  
Кожне слово у вірші чи тексті, який 

потрібно запам’ятати, треба скоротити так, щоб 
у самому малюнку-піктограмі можна було 
побачити букву, з якої починається слово. 
Наприклад: 

Небо хмуриться часто, 
потемніла ріка. 
Щоб дощами упасти, 
плине хмара важка. 

Комбіновані методи. Усі ми в житті 
користуємося комбінованими методами 

запам’ятовування. Поділ методів досить умовний. З методичної точки зору, 
штучний розподіл на численні методи обґрунтований, уся світова педагогіка на 
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цьому базується, але на практиці їх треба комбінувати. Різноманітних комбінацій 
може бути безліч. Чим успішніше учні навчаться це робити, тим кращим буде 
результат. На основі отриманих знань у кожної дитини формується власний 
метод. І він працює найкраще, він є найзручнішим [4,  с.42]. 

Використання у професійній діяльності педагога методів ейдетики  дає 
змогу сформувати позитивну  навчальну мотивацію в здобувачів освіти, 
створити навчальне середовище, в якому теорія і практика засвоюються 
одночасно. Це в свою чергу сприяє розвитку світогляду, логічного мислення, 
виявляє і реалізує індивідуальні можливості дитини. При цьому навчально-
виховний процес організовується так, що учні шукають зв’язок між новими та 
вже отриманими знаннями; мають змогу зробити «відкриття», формують свої 
власні ідеї та думки за допомогою різноманітних засобів, навчаються 
співробітництву. Таким чином, здійснюється особистісно-орієнтований підхід 
до навчання дітей. 

Отже, метод ейдетики підвищує рівень навчальної мотивації, розширює 
творчі можливості учнів, формує вміння ефективно і самостійно навчатися, 
підвищує самооцінку завдяки результативності в навчанні, пробуджує цікавість 
та допитливість, створює психологічний комфорт. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ 
З ОБДАРОВАНОЮ ОСОБИСТІСТЮ 

Анотація: В даній статті представлено проект розвитку обдарованої 
особистості в освітньому закладі, а саме з яких основних етапів може  
складатися дане проєктування. 
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Abstract: This article presents a project for the development of a gifted person in 
an educational institution, namely what are the main stages of this design. 

Key words: giftedness, gifted personalities, design, stage. 
 
Обдаровані діти – майбутній цвіт нації, інтелектуальна еліта, гордість, честь 

України, її світовий авторитет. Видатні діячі нашої держави надавали великого 
значення формуванню розумового потенціалу українського громадянства, 
вважаючи, що тільки еліта може просувати суспільство й державу до висот 
досконалості. Завдання вчителя полягає в тому, щоб дбайливо плекати таланти. 

Кожна обдарована дитина – індивідуальність, яка потребує особливого 
підходу. Сприяння реалізації обдарування потребує особливої уваги. 

Завдання вчителя та й школи в цілому всіляко сприяти розвитку здібності 
дитини. Школа існує для того, аби допомогти дитині розвинути в собі здібності 
до самореалізації, не тільки навчити, а й створити умови, щоб дитина була готова 
до цієї складної й самостійної роботи. 

Ідея формування творчої особистості є провідною в роботі багатьох вчителів 
та шкіл. Це, передусім, творче середовище, де формуються юні громадяни України, 
як креативні особистості, розкриття яких збагатить наше суспільство, забезпечить 
перспективний його розвиток. І в цьому контексті на перший план виходить 
проєктування розвитку обдарованої особистості, головною метою якої є створення 
умов формування високо інтелігентної, творчої особистості. 

Проєктування розвитку обдарованості особистості передбачає кілька етапів: 
1. Діагностичний:  

 вивчення діагностичних методик, на підставі їх валідності, доступності та 
максимальної інформативності; 
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 створення банку тестів для діагностування учнів; 
 виявлення дітей, які мають здібності до певних видів діяльності; 
 відрізняються нестандартністю мислення та творчим підходом до вирішення 

проблем;  
 вивчення особистісних потреб обдарованих учнів, шляхом співбесіди; 
 вивчення роботи учнів на уроці, шляхом відвідування занять вчителем; 

2. Формуючий:  
 створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, духовного 

розвитку обдарованих дітей; 
 організація консультативної допомоги для учнів, націлених на творчу 

самореалізацію, саморозвиток, самовдосконалення; 
 інформування учнів про нові досягнення науки, в обраній ними галузі 

розумової діяльності; 
 знайомство учнів з новинками літератури; 
 залучення  науковців до спілкування з учнями; 
 забезпечення високого рівня комп'ютерної грамотності талановитих учнів; 
 проведення диспутів, які допомагають розвивати діалогічне та монологічне 

мовлення, висувати гіпотези, висловлювати своє бачення світу; 
 доступність та широке залучення учнів до проведення шкільних, міських, 

всеукраїнських та міжнародних олімпіад , конкурсів, турнірів тощо. 
 організація допомоги учням в обранні додаткової літератури. 

3. Мотиваційно-стимулюючий:  
 стимулювання учнів до саморозвитку та самовдосконалення; 
 створення постійно діючих стендів, присвячених переможцям, медалістам, 

виставок творчих досягнень учнів; 
 інформування про успіхи обдарованих учнів на лінійках, в шкільних газетах, 

пресі, на телебаченні тощо; 
 проголошувати заслуги батьків у вихованні обдарованих дітей на батьківських 

зборах, піклувальних радах, підсумкових шкільних конференціях, загальних 
батьківських зборах, тощо. 

4. Контрольно-результативний:  
 дозволяє дослідити хід і результати роботи з учнями; 
 підведення підсумків здійсненої діяльності;  
 аналіз картки розвитку учня; 
 узагальнення результатів щодо роботи з учнями; 
 корекція подальшої роботи.   

Тому важливим завдання вчительства є планування системи роботи з 
обдарованими дітьми. Надати можливість особистості розвивати власний 
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потенціал в умовах недиференційованого класу, групи, угрупування тощо не 
ізолюючи її від однолітків. 

Для розбудови незалежної України  потрібні енергійні, талановиті люди, які 
можуть ставити і творчо розв’язувати не лише поточні завдання, а й такі, що 
відносяться до майбутнього. За таких умов серед головних завдань освітніх 
закладів на даному етапі розвитку суспільства висувається завдання розвитку 
здібностей особистості, її творчого становлення, потреби розвитку і уміння 
самоудосконалюватися.  
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САМОФУТУРУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Анотація. У статті наведено аналіз вихідних положень розробки техніки 
самофутурування розвитку інтелектуальної обдарованості особистості. 
Констатовано, що багатоваріативне майбутнє, що представлене у свідомості 
особистості планами, мріями, надіями, очікуваннями, бажаннями, визначає її 
сьогодення та активно впливає на актуальні способи самоздійснення. 

Ключові слова: особистість, умови, розвиток, самофутурування, образ.  
Abstract. The article presents an analysis of the initial provisions for self-futuring 

techniques creation for the development of intellectual talent of the individual. It is 
stated that the multivariate future, which is represented in the consciousness of the 
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individual by plans, dreams, hopes, expectations, desires, determines its present and 
actively influences the actual ways of self-realization. 

Key words: personality, conditions, development, self-futuring, image. 
 
Аналіз стратегічних державних документів засвідчує, що модернізація 

системи освіти України, яка розпочалася наприкінці минулого століття й 
продовжується й дотепер, характеризується орієнтацією на потенційні і 
актуальні можливості та здібності конкретної особистості. Це зумовлює 
підвищення інтересу до індивідуальності учня та визначає найбільш пріоритетні 
напрями сучасної психологічної науки. Одним з них є вивчення особливостей 
обдарованої особистості, неповторної єдності її природжених якостей, а також 
умов та чинників розвитку.  

Особистість яка вирізняється яскравими, видатними досягненнями (або має 
внутрішні передумови для їх прояву) в певному виді діяльності безумовно є 
обдарованою. Аналіз робіт в галузі психології обдарованості дозволяє 
виокремити її специфічні характеристики:  обдарованість – це системне 
утворення, що не зводиться до простої суми окремих здібностей; обдарованість 
є результатом взаємодії багатьох факторів, в модель обдарованості включають 
особистісний (мотиваційний), когнітивний (інтелектуальний) та творчий 
компоненти; обдарованість є динамічним утворенням, специфічним залежно від 
логіки вікового розвитку особистості; обдарованість залежить від культурного 
та соціального середовища; ключовим механізмом розвитку обдарованості є 
високий рівень окремих пізнавальних процесів й особистісних якостей, що 
проявляються у виконанні певного виду діяльності; своєрідність ознак 
обдарованої особистості залежить від виду обдарованості; обдарованість як 
прояв творчої природи психіки може бути присутньою в психіці конкретної 
людини як в актуальній формі (явна), так і в формі можливостей (прихована, 
потенційна обдарованість).  

Розрізняють потенційну, актуальну та реальну обдарованість. Під 
потенційною обдарованістю розуміють психологічну характеристику 
особистості, яка має лише певні психічні можливості (потенціал) для високих 
досягнень у тій чи іншій сфері діяльності, але на даний момент через наявність 
несприятливих умов (бар’єрів розвитку) не може реалізувати свою 
обдарованість. Актуальну обдарованість трактують як психологічну 
характеристику особистості з наявними показниками психічного розвитку, які 
проявляються у діяльності на рівні значних високих досягнень. Реальна 
(екстраординарна) обдарованість передбачає наявність у особистості високого 
рівня духовного розвитку (сфера цінностей та смислів), самосвідомості, 
інтелектуальної зрілості (сфера інтелектуального осягнення дійсності).  
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Зарубіжні вчені, які займалися проблемою обдарованості, розуміють її як 
інтегрально-психічну властивість, що має трьох компоненту структуру, до якої 
входить: інтелект, креативність та мотивація досягнення (Renzulli J. S.; 
Sternberg R. J.; Davidson J. E., 1986). Вітчизняні вчені прагнуть до розробки 
фундаментальних теорій обдарованості, в той час як західні науковці переважно 
вивчають проблему обдарованості з позиції прагматичного підходу 
(Моляко В. О, 2007; Музика О., 2008).   

Детермінація розвитку обдарованої особистості може бути окреслена 
закономірностями, що сформульовані в концепціях постфігуративної культури 
(Дж. Мід), стратегіальної регуляції творчості (В. О. Моляко), соцієнтальної 
психіки (О. А. Донченко), культурно-діяльнісної концепції соціалізації психіки 
(В.В. Москаленко, В. Т. Циба). 

Найбільш визнані дослідниками ознаки обдарованості явно вказують на 
наявність трьох груп чинників, вплив яких простежується в характеристиках 
більшості обдарованих особистостей. Це фізіологічні чинники обдарованості, 
психологічні та соціальні чинники. 

Ефективність розвитку інтелектуальної обдарованості особистості залежить 
від певних умов, тобто оточення, в якому існує або здійснюється процес 
(Потоцька І. С., 2012). На загальний хід розвитку інтелектуальної обдарованості 
особистості впливають як екзопсихічні (зовнішні) та ендопсихічні, (внутрішні) 
умови. Зовнішні умови опосередковуються, трансформуються через власну 
систему життєвих принципів і сенсів, цінностей і ідеалів, норм і правил. До 
внутрішніх умов розвитку інтелектуальної обдарованості особистості 
зараховують індивідуальні особливості, такі як: сприйняття, інтелект, мислення, 
а також активність, самостійність, стійкість, оптимізм, життєтворчість та 
цілеспрямованість.  

Особливе місце в розумінні внутрішніх умов набуває мотивація досягення 
як та рушійна сила, що спонукає до активності, визначає межі та форми 
поведінки, обумовлює спрямованість, орієнтує на досягнення поставлених цілей. 
Вперше – ця диспозиція (мотиваційна властивість) була виділена в класифікації 
Г. Мюррея, який розумів її як стійку потребу в досягненні результату в певній 
справі, як прагнення зробити щось швидко і добре. Ця потреба має 
генералізований характер, і проявляється в будь-якій ситуації, незалежно від 
конкретного її змісту. Завдяки цій потребі особистість спочатку ідеально, 
теоретично, а потім і практично організує свою взаємодію із світом. В плані 
внутрішньої структурної організації «мотив досягнення» репрезентує собою 
інтеграл домагань, саморегуляції та задоволеності. Мотивація досягнення 
виявляється у виборі складних завдань і намаганні їх виконати. Однак мотивація 
– це не лише мотиви, а й ситуативні фактори (вплив різних людей, специфіка 
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діяльності й ситуації). Ситуативні фактори є досить динамічними, мінливими, 
що створює значні можливості впливу на них і на активність загалом. 
Інтенсивність мотивації залежить від сили мотиву й інтенсивності ситуативних 
детермінант мотивації. Створити необхідні умови, як свідомий безпосередній 
вплив на мотивацію особистості, можна за допомогою конкретизації цілей, 
завдань, роз’яснень, стимулювання внутрішньої роботи щодо 
самовдосконалення, спонукання до переосмислення дійсності з метою 
подальшої перебудови своєї ведучої діяльності.  

Враховуючи вагому роль образів бажаного майбутнього, як специфічних 
механізмів випереджальної регуляції життєдіяльності, в практиці здійснення 
розвитку обдарованості особистості доцільно використовувати методи активної 
уяви. Спрямованість у майбутнє, усвідомлення своєї перспективності 
розглядається як одна із передумов продуктивного структурування сьогодення. 
Нині, в межах різних психологічних шкіл та напрямів, активно розробляються 
спеціальні техніки та тренінгові програми, що спрямовані на побудову майбутнього 
людини. Втім, першу найбільш ґрунтовну програму розробив американський 
психотерапевт Фредерік Мелджес (F. T. Melges). На відміну від представників 
психоаналітичного та екзистенціально-гуманістичного напрямів, які в роботі із 
пацієнтами переважно оперують категоріями минулого та теперішнього, 
Ф. Мелджес активно використовував модус майбутнього. Він стверджував, що 
майбутнє активно впливає на теперішнє й розробив психотерапію, орієнтовану на 
реконструкцію майбутнього (ПОРМ). Його психотерапія ґрунтується здебільшого 
на принципах футурування й часової організації. Під самофутуруванням автор, 
розумів процес візуалізації майбутніх можливостей й перенесення очікуваних 
картин майбутнього у психологічне теперішнє людини. Корекція часової 
організації здійснюється за допомогою наступних прийомів: зворотного зв’язку, 
з’єднання образів із минулим, використання наявних факторів середовища для 
нагадування про образи майбутнього, репетиції майбутнього (відносно близького й 
віддаленого). Репетиції майбутнього можуть відбуватися за допомогою складання 
майбутньої автобіографії, рольових ігор, психодрамою майбутнього.  

Беззаперечним є той факт, що вузька й однобічна перспектива заздалегідь 
прирікає людину на обмежений діапазон життєвих проявів в результаті якого в 
особистості зникає інтерес до майбутнього як поля самореалізації.  

Багатоваріативне майбутнє, що представлене у свідомості особистості 
планами, мріями, надіями, очікуваннями, бажаннями, визначає її сьогодення та 
активно впливає на актуальні способи самоздійснення. Відома «психокібернетика» 
М. Мольца ґрунтується на тезі: людський мозок і вся нервова система діють 
цілеспрямовано, у відповідності із принципом реалізації особистісних цілей. 
Останні власне функціонують як «справний» механізм, як свого роду внутрішня 
автоматична система наведення, котра працює на вас, як «механізм успіху» або 
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«механізм невдач» залежно від того, як ви оператор, керуєте ним і які встановлюєте 
йому цілі. Наявність певних устремлінь й бажань, що репрезентують в 
індивідуальній свідомості процес вибору особистістю мотивів й цілей власної 
діяльності обумовлюють динаміку її інтелектуального розвитку. Рефлексуючи 
проект майбутнього особистість оцінює його насамперед з позицій власних 
можливостей.  

У процесі побудови детально опрацьованих образів майбутнього велике 
значення має часовий підхід як звернення до минулої, теперішньої та майбутньої 
діяльності. Звернення до кожного з трьох часових перспектив дозволяє не тільки 
здобути інформацію, необхідну для бажаних конструктивних змін в особистому 
плані, але і переглянути певні установки, відносини, позиції, оцінки. «Лінія часу» 
стає логічним прийомом осмислення досвіду і дозволяє створити сценарій свого 
подальшого розвитку. 

Розширюючи сферу усвідомлення свого минулого, сьогодення і 
майбутнього, особистість починає розуміти, що кожний часовий простір має 
інформацію певного спрямування та характеру (Kolosov A.; Volianiuk N. Yu.; 
Lozhkin G., 2017). Звертання до трьох часів виводить від уривчастого, 
фрагментарного сприйняття до сприйняття голографічного і динамічного.  

Техніці самофутурування завжди притаманна неповторність конкретно-
семантичного аспекту, зумовленого індивідуальними характеристиками та 
устремліннями особистості. Побудова образу бажаного майбутнього передбачає 
виконання ряд процедур, а саме:  постановку мети (мрії); формулювання низки 
близьких цілей; визначення наявних ресурсів та можливостей для досягнення 
далекої й особливо близької цілі; пошук шляхів підготовки, що спрямовані на 
досягнення цілей (особливо близьких) й способів роботи над собою.  Для  
реалізації поставлених завдань необхідно щонайперше сформувати в 
особистості футуристичні уміння та навички.  

Проєктування, планування власної стратегії розвитку інтелектуальної 
обдарованості – процес індивідуально-особистісний, що не виносить примушення 
й формального відношення, тобто не може здійснюватися без бажання та інтересу. 
Особистість співвідносить себе із різноманіттям соціальних умов, форм, структур 
життя, визначаючи власну траєкторію руху. Для того, щоб проект власного 
розвитку ресурсів не перетворився в схему необхідно, перш за все, чітко уявляти не 
лише кінцевий результат, але й способи його досягнення, шлях, яким прагне йти 
людина, й ті об’єктивні і суб’єктивні ресурси, котрі для цього знадобляться.  
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РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  
Анотація. У статті висвітлені основні питання змісту й організації роботи 

з обдарованими учнями у сучасній школі. Визначені педагогічні умови, форми і 
методи роботи вчителів з обдарованими учнями. 

Ключові слова. Обдарованість, здібності, обдаровані діти, диференціація, 
індивідуалізація навчання.   

The article highlights the main issues of content and organization of work with 
gifted students in a modern school. Pedagogical conditions, forms and methods of 
teachers with gifted students. 

Keywords. Talent, ability, gifted children, differentiation, individualization of 
learning. 

 
Постановка проблеми. Сучасне суспільство постійно знаходиться 

в динамічному процесі, прогресує, активно змінюється. Для цього йому 
необхідні свіжі ідеї, нешаблонне мислення, креативність. І саме високо 
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обдаровані люди здатні зробити свій найбільший внесок у розвиток суспільства, 
тим самим підняти країну на вищий рівень розвитку. Саме тому, на сучасному 
етапі, гостро постає питання щодо виявлення, навчання та, головне, розвитку 
обдарованих дітей на різних ланках освіти, бо саме вони – майбутнє країни. 
Питанням виявлення та організації роботи з обдарованими дітьми в початковій 
школі займалися вітчизняні та зарубіжні вчені: К. Брумфіт, П. Горей, 
Дж. Грахам, К. Джонсон, Б. Саймон, Є. Хокінс та інші. Мета роботи − розкрити 
особливості організації роботи з обдарованими дітьми в початковій школі. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку Г. Костюка, обдарованість – 
це випередження в розумовому розвитку або виключно розвиток спеціальних 
здібностей [1]. Ю. Бабаєва, А. Доровський та Н. Лейтес визначають термін 
«обдарованість» як − якісне, своєрідне співвідношення здібностей, які 
забезпечують успішне виконання діяльності, які дають змогу компенсувати 
недостатність певних умінь за рахунок інших; − загальні здібності або моменти 
здібностей, які обумовлюють ширину можливостей людини, умови та 
своєрідність її дії; − сукупність задатків природних даних, характеристика 
ступеня вираженості й своєрідності природних передумов здібностей [4].  
Обдарованість дитини...  

Можливо це своєрідна іскра Божа, яку треба відшукати в її душі і допомогти 
не тільки не згаснути, а й спалахнути полум’ям. Обдаровані діти – майбутній цвіт 
нації, інтелектуальна еліта, гордість і честь України, її світовий авторитет, а тому 
перед кожним педагогічним колективом стоїть завдання, спрямоване на 
забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом створення 
оптимальних умов для всебічно обдарованої молоді.Усі обдаровані діти мають 
потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес до певної галузі знань. Їх не 
потрібно примушувати вчитися, вони самі шукають собі роботу, частіше складну 
інтелектуальну, із задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій 
вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають відповідними 
вміннями і навичками. Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті 
розуміють її краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. 

Обдаровані діти – майбутнє кожної нації. Юна наукова еліта України – це її 
гордість, честь і світова слава та велич, це розумовий потенціал Української 
держави, який прокладатиме дорогу українському суспільству до вершин 
світового прогресу. Тому сучасна школа несе і постійно повинна нести 
величезну відповідальність перед суспільством за створення оптимальних умов 
для інтелектуального, творчого і соціального розвитку кожного свого вихованця, 
а, отже, в діяльності кожного навчального закладу системи загальної середньої 
освіти повинні забезпечуватись психолого-педагогічні і методичні фактори 
оптимального та ефективного формування і розвитку обдарованих школярів. 
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Обдарованість – це специфічне поєднання здібностей високого рівня, а 
також інтересів, потреб, що дає можливість виконувати власну діяльність на 
якісно високому рівні, відмінному від умовного «середнього рівня». 
Обдарована дитина – це така дитина, яка має вищий від своїх однолітків рівень 
здібностей. [5].  

Мета роботи з обдарованими дітьми – виявлення таких дітей та створення 
умов для їх оптимального розвитку. Завдання педагогів полягає у тому, щоб 
створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної 
досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається 
«самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».  

Визначення обдарованості надзвичайно важливе. Від розуміння суті 
обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель 
звертатиме увагу. Відтак, головне завдання школи – підтримати учня і розвинути 
його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. 

Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей – 
одне з головних завдань удосконалення системи освіти. На думку більшості 
педагогів, діагностика дитячої обдарованості - це психологічна проблема. Однак 
таке твердження справедливе лише на теоретичному рівні. Сучасна освітня 
практика, спрямована на особистісно зорієнтований підхід, змушує розглядати 
діагностику дитячої обдарованості як невід’ємну частину цілісного 
педагогічного процесу. Теоретичний рівень передбачає визначення концепції 
обдарованості, суміжних категорій та видів обдарованості, а практичний 
включає методики діагностування обдарованих дітей, з’ясування їхніх 
психологічних особливостей та організацію роботи з ними.  На думку вчених, 
обдарованість дітей виявляється тільки в процесі навчання і виховання, в ході 
виконання дитиною певної діяльності [4].  

Тому дуже важливо, щоб члени педагогічного колективу знали про те, що 
таке обдарованість; які особливості відрізняють обдаровану дитину від здібної; 
які критерії визначення обдарованості дитини; як впливає зміст шкільної освіти 
на розвиток дитячої обдарованості; як діагностувати обдарованість тощо. Саме 
ці знання стануть фундаментальною основою у виявленні ознак талановитості, 
бо в дітей непросто виділити власне індивідуальні здібності, відносно не залежні 
від вікових особливостей розвитку. Обдарованість поділяється на загальну і 
спеціальну. Загальна розумова обдарованість виявляється в оволодінні всіма 
видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні певні розумові 
якості. Спеціальна – пов'язана з певними видами діяльності, в яких вона 
найбільше розвивається. На сьогодні, залежно від виду здібностей, дітям 
розробляються індивідуальні програми з урахуванням певних особливостей. 
Навчання за цими програмами базується на альтернативних, нестандартних 
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формах і методах навчання, які сприяють творчому, інтелектуальному розвитку 
дитини. Спрямовуючи роботу над розвитком учня важливо надавати дитині 
свободу вибору, підкреслювати позитивне значення індивідуальних 
відмінностей, уникати будь-якого тиску на дітей, заохочувати до роботи над 
проектами, розвивати здібності до самоаналізу та т. ін. Розглядаючи на прикладі 
одну із програм виявлення та розвитку обдарованої дитини, звернемо увагу на 
таке завдання: забезпечення сприятливих соціальних, психологічних, 
педагогічних умов для актуалізації багатогранних творчих задатків учнів на 
діагностичній основі.  

Зміст роботи включає в себе:  
1. Робота з учнями: визначення творчих здібностей та рівня академічних 

досягнень учнів; виявлення прихованих здібностей дітей і можливостей їхнього 
розвитку; допомога у виявленні та подальшому задіяні власної креативності 
учнів; зацікавлення учнів щодо розширення кола свої інтересів та вивчення 
нових для себе напрямків пізнання; належна реалізація результатів творчої 
діяльності учнів; підвищення рівня загального розвитку та виявлення кращих 
якостей особистості дітей; створення позитивного емоційного фону освітнього 
закладу.  

2. Робота з педагогічним колективом: інформувати працівників 
педагогічного закладу про сучасні науково-теоретичні та організаційно 
практичні засади розвитку обдарованості учнів.   

3. Робота з батьками: консультація батьків з приводу усвідомлення своєї 
ролі в створенні позитивного клімату, підтримуючи розвиток творчих здібностей 
своїх дітей.  

4. Реалізація завдання: психолого-соціологічна діагностика обдарованості 
дітей; мотиваційний тренінг виявлення актуальної креативності особистості «На 
перехресті обдарованості»; програма регіональних та всеукраїнських конкурсів; 
навчально-практичний семінар для педагогічних працівників «Створення 
психолого-педагогічних умов для розвитку дитячої обдарованості»; навчальний 
тренінг для батьків талановитих дітей; загальношкільний проєкт «Імідж нашої 
школи».  

Розвиток обдарованої особистості не закінчується роботою вчителів, 
психолога, батьків. Великий внесок робить мережа Інтернет. Зараз створюється 
спеціальна інформаційна мережа для обдарованих дітей, в якій дитина може 
вийти на додаткові знання, проблемні ситуації, тобто вона може працювати в 
Інтернеті, виходити навіть на провідних науковців у відповідній галузі. Таким 
чином можуть проводитися заняття, консультації, дослідження тощо.  

Мережа Інтернет та соціальні мережі відіграють важливу роль у процесі 
соціалізації дітей і молоді, розвитку інформаційно-комунікаційної 



60 

компетентності учнів та сприяють розвитку талановитості через звичний їм 
соціальний формат. 

Безперечно, вагоме значення у системі роботи з формування обдарованої 
дитини має особистісно зорієнтований урок, на якому учитель створює умови 
для самореалізації, самоактуалізації учня, витримує єдність методичних 
компонентів (інтерактивних методик, методу проектів, діалогізації навчального 
процесу, застосовуючи індивідуальні, групові, парні форми роботи), що 
забезпечує мотивацію навчальної діяльності учнів, дає змогу визначити і 
виразити кожному із них власні потенційні можливості. Контроль за їх 
навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого вивчення навчального 
матеріалу, його систематизацію, класифікацію, перенесення знань у новій 
ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у їх навчанні. Домашні 
завдання повинні бути творчими. Навчальні заняття, доповнюються системою 
позакласної та позашкільної роботи. Індивідуальні форми роботи передбачають 
виконання різноманітних завдань, участь в олімпіадах. У процесі роботи з 
обдарованими дітьми особливе місце посідають дії вчителя. Він має розробити 
чітку систему цілей в роботі з обдарованими дітьми, системний і водночас 
творчий підхід до вирішення завдань, вироблення в учнів позитивної мотивації 
навчання [6]. 

Висновки. Вищезазначене дає підстави стверджувати, що робота з 
обдарованими дітьми в Україні повинна здійснюватися у таких аспектах: 
використання позитивних ідей досвіду побудови державної освітньої політики 
щодо навчання і виховання обдарованих молодших школярів; впровадження 
системи пошуку та виявлення обдарованих дітей, діагностики їхніх здібностей; 
співвідношення теоретичного і практичного компонентів в організації навчання 
обдарованих учнів; застосування форм і методів, відповідних стратегій у їх 
навчанні і вихованні; впровадження інноваційних технологій організації 
навчально-виховного процесу; надання обдарованим школярам додаткових 
освітніх послуг у формі залучення їх до спеціальних освітньо-розвивальних 
програм; підготовка педагогічних кадрів до роботи з обдарованими дітьми.  

Отже, сьогодні необхідно визнати, що система роботи з обдарованими 
учнями – один із пріоритетних напрямів роботи школи, що вимагає 
вдосконалення науково-методичної роботи та освітнього процесу 
загальноосвітніх навчальних закладів; залучення до роботи з обдарованими 
школярами вчителів, які мають високі професійні і особистісні якості, а також 
психологів та спеціалістів різного профілю; осмислення значення розвитку 
обдарованих дітей кожним членом суспільства і посилення у зв’язку з цим уваги 
до проблеми формування позитивної мотивації навчання і виховання 
підростаючого покоління. 



61 

Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямів 
освіти, бо має забезпечувати здатність учнів до нестандартного мислення і різних 
підходів до будь-якої діяльності. А найголовніше – знайти, виховати й розвинути 
задатки і здібності в учнів.  
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СУЧАСНА ОСВІТА: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Сучасна епоха демонструє складну переплетеність процесів переходу різних 

за рівнем й типом: соціально-економічного, політичного, культурного, 
цивілізаційного, екологічно-планетарного тощо. Ці процеси мають 
багатовимірний складний характер. Вони пронизані й сформовані глобально 
циркулюючою інформацією й як результат зумовлюють створення глобальних 
ринків, глобально діючих технологій та відбуваються у сфері глобальних 
взаємодій. У такій ситуації зростає самоцінність індивідуальної практики, 
розширюються межі простору свободи самовиявлення індивіда та її способів. 
Людина постає не як даність, а як процес, у якому відбувається творення нею 
самої себе через розкриття та активізацію її потенціальних можливостей. 

Ключові слова: сучасна освіта, соціокультурні виклики, перспективи, 
саморозвиток людини, трансформація. 

The modern epoch demonstrates the complex intertwining of transition processes 
of different levels and types: socio-economic, political, cultural, civilizational, 
ecological-planetary, and so on. These processes are multidimensional and complex. 
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They are permeated and formed by globally circulating information and as a result 
determine the creation of global markets, globally operating technologies and take 
place in the field of global interactions. In such a situation, the self-worth of individual 
practice grows, the boundaries of the space of freedom of self-expression of the 
individual and his ways expand. Man does not appear as a given, but as a process in 
which he creates himself through the discovery and activationofitspotential. 
Key words: modern education, socio-cultural challenges, perspectives, human self-
development, transformation. 

 
“Освіта – це одна з найбільших інвестицій, яку будь-яка культура чи країна 

може зробити у своє майбутнє”, уважають британські філософи й освітяни Кен 
Робінсон й Ароніка Лу [2, c.28]. Його міркування не втрачають актуальності у 
теперішній, сповнений внутрішньої тривоги, переживань й гіркоти втрат час.  За 
таких умов важко думати про майбутнє. Однак, теперішня війна – це війна за 
наше майбутнє та право його створювати. Це великий іспит для українського 
народу з предмету «Національна ідентичність». Так, у часи воєнного лихоліття 
людина має думати про майбутнє. “Жити майбутнім” є не лише психологічною 
потребою людини, однією із визначальних властивостей людської натури. 
Міркувати про майбутнє – це ще усвідомлення того, що ця війна – є війною за 
наше майбутнє, за те, якою Україна буде після війни. Йдеться про те, що якісна 
й конкурентноспроможна освіта має стати частиною “українського 
економічного дива”.  

Побудова конкурентоспроможної освіти є можливою за умови проведення 
системних, глибоких реформ, які б змінити її зміст, суспільне призначення та 
цінність. Водночас, ситуативні зміни, які лише частково зачіпають “фасад” 
освітньої системи не дозволять її рушити вперед й виграти “інтелектуальну 
битву” з іншими країнами за право плекати нові таланти й зберегти для 
українського суспільства інтелектуальний потенціал нації. У цій справі не має 
готових рецептів та алгоритмів дій. Попри те, що низка країн має продуктивний 
досвід й напрацювання того, як освіта спромоглася стати авангардом суспільних 
змін й окреслити орієнтири розвитку у майбутньому, “скопіювати” їх й 
адаптувати до українських реалій не вдасться. 

Наступні соціокультурні виклики для освіти мають характер глобального, 
планетарного масштабу. Вони пов’язані із низкою сучасних інформаційно-
наукових технологій, які докорінно й стрімко змінюють світ. Сучасна епоха 
демонструє складну переплетеність процесів переходу різних за рівнем й типом: 
соціально-економічного, політичного, культурного, цивілізаційного, екологічно-
планетарного тощо. Ці процеси мають багатовимірний складний характер. Вони 
пронизані й сформовані глобально циркулюючою інформацією й як результат 
зумовлюють створення глобальних ринків, глобально діючих технологій та 
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відбуваються у сфері глобальних взаємодій. Мова йде про виникнення й 
розвиток нової універсальної соціальної структури й соціальних інституцій, що 
асоціюються із виникненням нового способу розвитку людської цивілізації - 
інформаціоналізму (М. Кастельс). Потужний симбіоз технічних новацій й 
наукових досягнень, розвиток комунікаційно-мережевих технологій, які 
руйнують логічну послідовність часу, поглиблення глобалізацій них процесів, що 
мають наслідком єднання різних культур та життєвих укладів тощо формують у 
людини нові потреби та ціннісні орієнтації. Простір потоків означає, що змінюється 
уява про простір шляхом зменшення фізичної відстані між об’єктами, можливості 
його конструювання в мережі (наприклад, гіперпосилання на веб-сторінці руйнує 
спадковість речей у просторі й у часі).  З цього приводу М. Кастельс зазначає: 
“Простір і Час, матеріальні основи людського досвіду зазнали трансформації, 
оскільки простір потоків домінує в просторі місця, і позачасовий час замінює 
годинник індустріальної доби” [3, c.12]. 

Отож, мережі стали найбільш ефективними організаційними формами через 
три риси, що їм притаманні. Розглянемо їх. Так, гнучкість означає здатність 
змінюватися відповідно до зміни середовища. Розширюваність - здатність 
розширюватись або скорочуватись у розмірах з незначними порушенням. Інша 
риса - здатність до виживання - реалізується завдяки відсутності центру шляхом 
налагоджування взаємодії з широким набором конфігурацій, що уможливлює 
пошук нових шляхів презентації [4, c.34]. Загалом інформаційна революція та 
глобалізація, негаразди та суперечності стрімко змінюють світ і як результат не 
педагоги не встигають їх осмислити й перевести у площину освітньої політики. 
Майбутня освіта має подолати освітню політику ХХ століття, вийти за її межі, 
освоїти нові обрії, утвердитись як самодостатня для людини ХХІ століття. 
Освітні адаптації до цих тенденцій ускладнюються через прискорення процесу 
старіння знань, що актуалізує проблему безперервної освіти. Засадничий лозунг 
освіти: «вчитися, щоб бути» постає вже не як освіта на все життя, а розуміється 
як освіта упродовж усього життя, тобто освіта безперервна й самокерована, така, 
що стає невід’ємною часткою рефлексивного біографічного проекту 
особистості, визначає загальну траєкторію її індивідуального життя і вирішує 
увесь його перебіг загалом. 

Соціокультурні виклики зумовлюють пошук адекватних й ефективних 
відповідей. Ці відповіді пов’язані із реформуванням освітньої сфери й набули 
перманентного характеру. Варто погодитися із Ханною Аренд, що як тільки ми 
призвичаємося до такої “інерційності” і перестаємо звертати увагу на кризові 
явища, виробивши щодо них стереотипне відношення, вони набувають 
катастрофічного виміру: “Криза стає катастрофою тільки тоді, коли ми 
підходимо до неї з уже готовим заздалегідь судженням, тобто з упередженням. 
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Такий підхід не тільки загострює кризу, а й позбавляє нас відчуття реальності та 
можливості для роздумів над тим, що саме відбувається”, - стверджує дослідниця 
[1, с.182]. Очевидно, що уміння жити й бути успішним в епоху криз вимагає 
переорієнтації способу мислення, передбачає відхід від взаємовідносин, що 
побудовані на принципах сталості та ієрархічності, а також, як загальний 
наслідок, закладає потребу у постійному навчанні. Знання розуміється не як 
джерело влади, домінування (наприклад, викладача над студентом), а як джерело 
внутрішньої особистісної трансформації. У такому контексті пізнання 
розглядається як двобічний процес, в якому людина, що пізнає і прагне до істини, 
у той же час зустрівшись з потребою самозмінюватися. Як результат освіта 
постає як відкрита, самостворювальна пізнавальна система, здатна 
синхронізувати навчальний процес з когнітивним зростанням особистості. Вона 
зазнає серйозного переформатування у напрямку від людини, яку навчають до 
людини, яка навчається. Пріоритетним визнається творення нових знань, а не 
споживання готової інформації, вміння комплексно й контекстуально 
вирішувати проблеми, здатність людини до саморозвитку та само трансформації 
з метою реалізації її життєвого потенціалу, формування нового способу 
мислення, адекватного світу, який би поєднував не поєднане, плекання 
розуміючої планетарної етики співжиття. 

В освітніх практиках знання набувають нових характеристик. Вони стають 
мінливими, плинними, суперечливими, різнорідними тощо.  Мова йде про 
відмову від лінійності, репродуктивності в освіті  й як результат від знання у 
стилі pret-a-porter, тобто “готового” знання. Навпаки, завданнями учасників 
освітнього процесу стає пошук знання - сумісне його створення та народження. 
У цьому сенсі можна говорити й про перевідкриття для себе невідомих істин, і 
про розвиток нових підходів. Загалом, знання набуває рис плюральності, 
контекстуальної, інтердисциплінарності. У такій ситуації зростає самоцінність 
індивідуальної практики, розширюються межі простору свободи самовиявлення 
індивіда та її способів. Цінністю освітньої взаємодії визначається вільна, 
освічена творча особистість, яка здатна зберігати свою індивідуальність й 
унікальність, готова до співпраці у межах відкритого й полікультурного 
освітнього простору. Людина постає не як даність, а як процес, у якому 
відбувається творення нею самої себе через розкриття та активізацію її 
потенціальних можливостей. 

Таким чином, інформаціональна технологія і мережева логіка дозволяють 
добитися надзвичайної гнучкості, у результаті чого процеси, організації та 
інститути можуть легко змінюватися при постійному виникненні нових форм. 
Здатність для будь-якого суб’єкта діяти у мережі дає людям і організаціям 
можливість зміни конфігурації мережі відповідно до їх потреб, бажань і проектів. 
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Мережа здатна постійно залучати нових акторів і новий зміст у процеси соціальної 
організації. Зміни у сучасній науці і науковій картині світу - криза 
раціоналістичного світогляду, перетворення науки із частково вузькопрофесійної 
діяльності на відповідальне продукування наукового знання для організації 
суспільного та індивідуального буття за законами універсального світопорядку, 
підсилення міждисциплінарних зав’язків в науці, зростання масштабів синтезу 
природничих і гуманітарних наук, підвищення відповідальності вченого за 
майбутню долю людства. 

Українська освіта, сьогодні як ніколи, має бути частиною світової освітньої 
системи, стати частиною глобальних мереж знань тощо. Власне такий підхід 
дозволить стати її адаптованішою до нових викликів, сучаснішою та більш 
практичнішою, завдяки чому українська молодь стане рушієм змін та лідерською 
силою трансформаційних процесів у нашій країні.  
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ УРОК ІСТОРІЇ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ 
ОБДАРОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО 

ПРОСТОРУ СЬОГОДЕННЯ 
Анотація. Стаття присвячена висвітленню методичних і наукових аспектів 

реалізації сучасного компетеннісно зорієнтованого уроку історії з опорою на 
врахування психологічних особливостей формування особистості у контексті 
реалізації компетентнісного потенціалу уроку у формі практичних занять 
шляхом аналізу змісту історичних джерел, вивчення історичних персоналій, 
роботи із візуальними джерелами інформації, під час аналізу статистичних 
джерел. Окрема увага приділена специфіці підготовки вчителя історії до 
проведення уроків подібного типу. 
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Ключові слова: обдарованість, задатки, здібності, творчість, 
компетентності. 

Annotatiоn. The article is devoted to methodological and scientific aspects of 
modern competency-oriented history lesson based on psychological features of 
personality formation in the context of realizing the competence potential of the lesson 
in the form of practical classes by analyzing the content of historical sources, studying 
historical personalities, working with visual sources. statistical sources. Particular 
attention is paid to the specifics of preparing a history teacher to conduct lessons of 
this type. 

Key words: talents, personality traits, abilities, creativity, competences. 
 
ХХІ ст. ставить перед системою вітчизняної освіти і кожним навчальним 

закладом, зокрема, важливі завдання. Суспільство вимагає від школи конкретних 
результатів, необхідних для стійкого розвитку соціальних спільнот і соціально-
економічної системи. А особистість, яка навчається, потребує якісної освіти – 
гарант здатності до саморозвитку і самоорганізації у мінливому соціальному й 
економічному світі. Саме це зумовлює необхідність інноваційного розвитку 
освіти, забезпечення кардинальних змін у змістових, технологічних, 
управлінських домінантах [9, с. 4]. 

За останнє десятиліття в системі освіти здійснено багато змін, особливо 
варто відзначити переорієнтацію педагогічних нововведень з процесу засвоєння 
знань на процеси формування способів діяльності. 

Відомо, що людина не народжується з певними рисами чи якостями. Її 
особистість формується впродовж усього життя. Тому в закладах освіти потрібно 
створити сприятливі умови для розвитку та психологічного комфорту дитини. 
Вирішальну роль у цьому відіграє вчительство [9, с. 4 - 5]. 

С. Кравченко зазначає, що набуває визнання тенденція гармонійного 
поєднання учасників виховного процесу: вихованця, котрий прагне до вільного 
саморозвитку й збереження своєї індивідуальності; суспільства, зусилля якого 
спрямовані на моральний саморозвиток особистості; держави, зацікавленої в 
тому, щоб діти зростали громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні 
гідне місце в цивілізованому світі [8, с. 4].  

Сучасному вихованню має бути повною мірою приманна випереджувальна 
роль у демократичному процесі державотворення, воно має стати засобом 
відродження національної культури, зупинення соціальної деградації, стимулом 
пробудження високих моральних якостей: совісті, патріотизму, людяності, 
почуття громадянської і власної гідності, творчої ініціативи; засобом 
самоорганізації, особистісної відповідальності дітей та молоді; запорукою 
громадянського миру й злагоди в суспільстві [8, с. 4]. 
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Усе це акцентує увагу науковців і всієї педагогічної спільноти на розвитку 
обдарованості і творчості у здобувачів освіти. Тлумачний словник української 
мови А. О. Івченка надає наступні тлумачення цих дефініцій: обдарованість – 
наявність великих природних здібностей [3, с. 288]; творчість – діяльність 
людини, спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей [3, с. 268]. 

Водночас Я. А. Коменський писав, що природа не дає людині знань від 
народження, але кожна людина народжується здатною набувати пізнання речей 
[4, с. 521]. Це є свідченням того, що і творчість, і обдарованість дитини можна 
розвивати у процесі навчання. 

Вагомими у даному контексті є наукові доробки відомого українського 
вченого-психолога Г. С. Костюка. Тезовий виклад ідей Г. С. Костюка із праці 
«Навчально-виховний процес і психологічний розвиток особистості» [4, с. 514 – 
526] у напрямку розвитку творчості та обдарованості учнів можна презентувати 
наступним чином: 

А) Задатки – внутрішні можливості психічного розвитку. Це – не готові вже 
здатності, що виявляються в діяльності, а, як правильно писав з цього приводу 
А. Дістервег, єдиний грунт, на якому можливий їх розвиток, «можливість 
певного розвитку, але не готовий, не закінчений розвиток». Це не таємнича якась 
сила, не нерухомі якісь утвори, а тенденції до розвитку, можливості цього 
розвитку, які несе в собі дитячий мозок у процесі розвитку [4, с. 514]. 

Б) Задатки дитини перетворюються в процесі її розвитку в ті чи інші 
здатності. В результаті цього розвитку «здатність, існуюча у визволяючих себе 
індивідах досі лише як задаток, починає функціонувати як дійсна сила». 
Здатність відрізняється від задатка тим, що вона становить конкретну 
властивість, яка виявляється у певній діяльності. Деякі здатності у дитини є від 
народження [4, с. 515]. 

В) Безперечним є насамперед те, що ці задатки мають загальний характер, 
що вони багатозначні, тобто на їх основі можуть розвиватися найрізноманітніші 
здатності, властивості індивіда залежно від напряму і змісту його діяльності в 
тих чи інших умовах. Вони дають широкий простір для різних виховних впливів 
[4, с. 516]. 

Г) Середовище дитини не незмінне. Воно змінюється через свідому 
практичну діяльність дорослого покоління. На наших очах сталась і далі 
відбувається в нашій країні нечувана досі переробка цього середовища... 

Середовище дитини не незмінне ще й тому, що вона сама почасти 
(безпосередньо або посередньо) впливає на нього і веде до його зміни [4, с. 519]. 

Д) Середовище психічного розвитку дитини теж не можна розглядати чисто 
зовнішньо, як механічну сукупність зовнішніх обставин. Треба брати його в 
зв’язку з тим, як це середовище відбивається в свідомості дитини, які думки, 
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почуття, прагнення, інтереси в ній збуджує. Треба розглядати його в зв’язку з 
дійовим ставленням самої дитини до цього середовища, до тих чи інших його 
умов, до навколишніх людей. Від того, як відбивається середовище в дитячій 
свідомості, залежить і вплив його на розвиток дитини [4, с. 520]. 

Е) У процесі гри, навчальної діяльності (що є своєрідною працею для 
дитини, вимагаючи напруження всіх її розумових і фізичних сил) не тільки 
вправляються вже наявні, а й прокидаються і розвиваються нові її здібності. 

В процесі виховання формується новий зміст психічного життя дитини, 
причому такий зміст, який іншим шляхом не може виникнути. Дитина не сама 
пізнає навколишній світ, а з допомогою дорослих. Вона має справу не тільки з 
предметами, явищами цього світу, а й з готовими результатами історичного 
розвитку людського пізнання. Через це вона може пізнати не тільки ті об’єкти, з 
якими вона безпосередньо стикається в своїй діяльності, а й відсутні об’єкти, 
може пізнати минуле своєї країни і всього людства, пізнати закони явищ 
об’єктивної дійсності, над відкриттям яких працювала думка багатьох людських 
поколінь [4, с. 523].    

Як бачимо, дослідження як психологів, так і педагогів сприяють 
виробленню серед вчителів-практиків певних ціннісних орієнтирів в освітньому 
просторі, а саме: формування світогляду здобувача освіти шляхом т. зв. «радості 
пізнання»; становлення вільної особистості, що у своїй практичній діяльності 
спирається на ініціативність і самостійність, підприємливість; створення 
атмосфери довіри, взаємодопомоги і взаємоповаги; проєктно-дослідницький 
підхід як основа для виявлення унікальності і талановитості кожної особистості; 
формування активного громадянина; утвердження ідеалів людської гідності у 
поєднанні із доброчесністю; формування і подальший розвиток навичок 
критичного мислення; забезпечення безпеки і добробуту; утвердження ідеї 
впевненості у собі кожної особистості учня; створення належних умов для 
психоемоційного розвитку особистості здобувача освіти. 

У свою чергу, подібні орієнтири трансформують освітній процес у напрямку 
трьох головних учительських прагнень: критичне мислення, креативність, 
співпраця. Саме ці інструменти покликані виконати головну місію сучасної 
педагогічної громади – навчити здобувачів освіти вчитися упродовж усього 
життя. Крім того, пандемія короновірусу поставила перед вчительством і 
додаткове завдання – навчити учнів «вибудовувати світ у собі». 

Подібні думки цілком відповідають сучасному змісту шкільної історичної 
освіти. Зокрема, у навчальній програмі з історії України для 5 – 9 класів закладів 
загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 21.02.2019 №236 зазначено, що метою шкільної історичної освіти є: 
а) формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та національні 
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цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям громадянської 
відповідальності у власній поведінці; б) виховання засобами історії 
громадянської свідомості, зорієнтованої на патріотичне почуття приналежності 
до власної країни та її спільних історичних, політичних і культурних цінностей, 
а також на демократичні пріоритети й злагоду в суспільстві; в) прищеплення 
толерантності й поваги до різних поглядів, релігій, звичаїв і культур, уміння 
знаходити порозуміння з іншими людьми задля досягнення суспільно значущих 
цілей [5, с. 2].  

У 10 – 11 класах мета навчання учнів історії дещо поглиблюється. Як 
зазначено у навчальній програмі з історії України для 10 – 11 класів закладів 
середньої освіти, мета історичної освіти в старшій школі – сприяти формуванню 
в учнів/учениць національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, 
активної соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у 
результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, 
розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу [6, с. 45]. 

Водночас сучасному вчителю варто враховувати також і те, що сучасний 
світ характеризує така його риса, як глобалізація. З цієї метою існує програма 
інтегрованого курсу для 10 – 11 класів «Історія: Україна і світ». На думку 
укладачів програми (М. М. Мудрий, Г. В. Байкєніч, К. О. Баханов, 
О. В. Бурлака, І. Б. Гирич, Р. І. Євтушенко, П. І. Кендзьор, Т. М. Ксьондзик, 
О. Г. Майданик, Ю. С. Митрофаненко, С. О. Осмоловський, Р. Я. Пастушенко, 
А. О. Руккас, В. В. Скальський, Л. М. Хлипавка, О. С. Черевко, І. Я. Щупак), 
інтегрований курс сприятиме: баченню суспільних явищ у конкретно-історичних 
умовах, переосмисленню минулого в світлі нових фактів і викликів суспільного 
розвитку, вмінню інтерпретувати історію України як частину світового 
культурного, економічного та політичного простору, здатності дотримуватися 
принципів демократії і розуміти їхню цінність у сучасному світі, виявляти 
стійкість до маніпуляції свідомістю навколо історії, прогнозувати суспільний 
розвиток [7, с. 65]. 

Досягнути цієї мети можливо лише шляхом впровадження в освітній 
простір навчального закладу компетентнісного підходу, особливо – під час 
викладання історії, правознавства та громадянської освіти.  

Член-кореспондент НАПН України О. І. Пометун наголошує, що успішні 
учні демонструють предметні компетентності насамперед у навчальному 
процесі, поєднуючи їх з усіма іншими ресурсами, що їм доступні. Такими, 
наприклад, як персональні цілі, інші люди, знання та цінності суспільства, 
культурні інструменти (мова, символи й тексти) і знання й уміння, що 
стосуються різних наук і галузей. Маючи розвинені компетентності, успішні учні 
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вмотивовані в їхньому використанні, завжди знаходять, коли і як це можна 
зробити й чому [10, с. 17]. 

Спробуємо проілюструвати методичні аспекти компентнісного уроку 
історії України для учнів 10 класу з опорою на розвиток обдарованості і 
творчості здобувачів освіти на прикладі теми «Повсякденне життя на фронті та 
в тилу» у формі проведення практичної роботи. 

Тема уроку: Повсякденне життя на фронті та в тилу 
Практична робота №1. Перша світова війна як виклик людському 

виживанню 
Завдання №1. Опрацювання змісту історичних джерел 

Джерело №1. Лист українця, солдата Андрія Рубльова з Південно-
Західного фронту (російська армія, 29 травня 1916 р.): 

«Дорога сестричко, яка огидна справа війна. Коли вдариш у людину 
багнетом, то він йде, як у подушку, і самому робиться просто нудно... Прожектор 
та ракети частіше стали освітлювати, так що я побачив свої руки, вони в крові. Я 
подумав, а скільки своїми бомбами я убив людей, а багнетом переколов, а за що 
все це?» 

Запитання до джерела: 1. Запропонуйте кілька висновків, яких можна 
дійти, спираючись на цитату А. Рубльова. 2. Як травмування на війні могло 
вплинути на долю солдата? 

Джерело №2. Із показів І. Вербила та Р. Черепахи - військовополонених, 
які втекли (1915 р.): 

[«...Нас] заставили рити окопи... [Конвоїри] б’ють і лають. Їжа дуже погана. 
Ячмінний суп без м’яса і навару, один фунт хліба дуже поганого... і два стакани 
чаю на день. ... Німець скоріше за так дасть нашому голодному полоненому 
кусок хліба; австрієць хоче продати і взяти за півфунта рубль». 
З’ясуйте, яку пряму та опосередковану інформацію можна отримати з 

документа [1, с. 30]. 
Завдання №2. Аналіз статистичних даних з опорою на історичні 

свідчення 
Динаміка зростання цін на продовольчі продукти у Наддніпрянській Україні 

Продукти 1914 р. 1916 р. % зростання за фунт у копійках 
Пшениця 2,5 6,0 240,0 
Цукор 14,0 40,0 280,0 
Крупа гречана 4,0 10,8 270,0 
Пшоно 5,0 13,8 276,0 
М’ясо 15,0 60,0 400,0 
Олія 14,0 46,0 330,0 
Платня робітника друкарні 50 крб. 100 крб. 100,0 
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 Проаналізуйте дані таблиці. Запропонуйте обґрунтовані висновки [1, с. 32]. 
Джерело №1. Член Державної ради Олександр Кривошеїн: 

«Із усіх суворих пробувань війни поява біженців є найнесподіванішою, і 
важко виліковною... Хвороби, убогість рухаються разом з біженцями на Росію. 
Вони створюють паніку і знищують усе ... Це хмари комах. Дороги руйнуються, 
і незабаром уже неможливо буде підвезти їжу... Я стверджую, що наступна 
міграція населення приведе Росію у морок революції». 
Висловіть припущення. Який «порив перших днів» мав на увазі О. Кривошеїн? 
[1, с. 32] 

Джерело №2. Організатор і опікун сиротинця у Львові митрополит 
Андрей Шептицький: 

«Діти, що їх примістили ми по сиротинцях, є часами так пригноблені 
трагедією їх життя, що сестри, котрі є якби матерями для дітей, мусять не раз 
місяцями працювати, щоб викликати усміх тих маленьких. ... Діти, що мають 
своїх матерів та вітців, ведуть життя ненабагато ліпше, чим сироти». 
Про яку форму благочинної діяльності йдеться в історичному джерелі? [1, с. 32] 

Завдання №3. Зміна статусу жінки 
Обговорення у спільному колі: 1. Чого очікували від жінок в країнах, що 

брали участь у війні? 2. Як під час війни почала стиратися межа між поняттями 
«жіноча» і «нежіноча» робота? 3. У яких сферах військового життя брали участь 
жінки? 

 
Олена Степанів 

(Степанівна)  
(1892-1963) 

Австрійський часопис «Neue Freie Presses»                    
(10 липня 1915 р.): 

«Панна Кузь ... пустилася наздогін за (російськими) 
офіцерами і, догнавши одного з них, гукнула: «Кидай ружє!». 
Офіцер, збитий із пантелику, віддав свою зброю дівчині... 
Коли... трохи опам’ятався, сказав: «Найбільше гризе мене, 
що такий молодик спіймав мене». На то відповів йому 
австрійський офіцер: «Чи знаєш, хто це такий? - Українська 
лєґіоністка». ... (Офіцер) зблід, понурився і замовк». 
Дайте обґрунтовану відповідь. Наявність якого 

стереотипу підтверджує документ? [1, с. 33] 

Біографічна довідка. Народилася на Львівщині у сім’ї священика УГКЦ. 
Навчалася у семінарії Українського педагогічного товариства, була членкинею 
організації «Пласт». У серпні 1914 р., 22-річна студентка Львівського 
університету вирушила до Стрия, щоб очолити там жіночу чоту УСС. Вона стала 
першою у світі жінкою, офіційно зарахованою на військову службу в званні 
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офіцера. Війна не розрізняла статей. Тож жінкам нарівні з чоловіками 
доводилося працювати годинами на морозі, проходити десятки кілометрів з 
важкими наплічниками, спати просто неба. За участь у бою за гору Маківку 
Олена Степанів була нагороджена срібною медаллю хоробрості та призначена 
хорунжою. Ще за життя вона стала легендою. Про неї писали у пресі, листівки з 
її зображенням розліталися миттєво, їй присвячували пісні. Після завершення 
війни навчалася у Віденському університеті, захистила докторську дисертацію. 
У 1930-х рр. - відомий львівський географ. Репресована комуністичною владою 
у 1949 р. Відсиділа 10 років у тюрмі. Мати відомого українського історика 
Ярослава Дашкевича [1, с. 33 - 34]. 

 
Завдання №4. Аналіз візуальних історичних джерел 

 
Журнал (вересень 1914 р.) інформує, як жінки з 
імператорської родини допомагають фронту, 

а селянки беруть у полон ворожих збитих 
льотчиків 

 
Плакат 1914 р. «Приєднуйся 

до допоміжного жіночого 
армійського корпусу» 

 
Запитання до джерел: 1. В яких країнах і з якою метою були створені 

зображення? 2. Як автори/замовники уявляли роль жінки у війні, яка щойно 
розпочалася? 3. Яку додаткову інформацію можна почерпнути із наведених 
візуальних джерел? [1, с. 34] 
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Завдання №5. Що довідуємося із фотодокументів про особливості 
повсякденного життя усусів 

 
Іван Франко у шпиталі Українських 

січових стрільців. 1916 р. 
І. Франка пов’язували зі стрілецтвом 

найтісніші стосунки. Його сини Петро і 
Тарас служили в легіоні УСС, а згодом - 

в УГА. Восени 1915 р. І. Франко оселився 
у Притулку для хворих і виздоровців 
УСС, заснованому у Львові 1914 р. 
 

 
Січові стрільці вправляються у 

стрільбі. 1916 р. 

 
За грою в шахи 

 
Очільник мистецького відділу Пресової 

кватири УСС Осип Курилас за роботою 
над картиною. 1916 р. 

 
Скульптор Михайло Гаврилко - четар 

УСС. Войнилів. 1915 р. 

Які сторони життя УСС засвідчують фотографії? [2, с. 32] 
 

Доцільно також наголосити на тому, що під час підготовки вчителя до 
проведення практичних робіт з історії не зайвим буде залучення до його 
методичного арсеналу положень учіння Л.С. Виготського про зону ближнього 
розвитку. У загальних рисах показники зон ближнього розвитку можна 
сформулювати наступним чином: 1) научуваність: здатність до засвоєння знань, 
сприйнятливість до допомоги інших; активність орієнтування у нових умовах; 
перенесення досвіду у нові умови; переключення з одного способу учбової 
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роботи на інший; швидкість утворення нових понять і способів дії; темп, 
працездатність, витравалість; 2) розвиненість (розумові здібності): відгук на 
спонукання до подальшого розумового розвитку, що походить зовні; 
переключення з одного плану мислення на інший; 3) вихованість: відгук на 
спонукання до розвитку особистості; активність орієнтування у нових 
соціальних умовах; перенесення і гнучкість способів поведінки у нових умовах. 

Навчання має орієнтуватися на зону ближнього розвитку, тобто дещо 
перевищувати наявні можливості школярів [12, с. 43].  

Специфічне поєднання різних властивостей розуму, їх стійкий вияв у 
процесі розв’язування різних задач характеризують стиль інтелектуальної 
діяльності, той самий «єдиний інтелект» особистості, за допомогою людина не 
тільки пізнає, а й перетворює навколишній світ, активно впливає на нього, будує 
стратегію свого життя і реалізує її упродовж багатьох років. Найвищим рівнем 
розвитку інтелекту є така його структура, яка забезпечує творче перетворення 
дійсності, творчість у її різноманітних видах і виявах [11, с. 310]. Досягнути 
цього можна лише шляхом практичних занять як складового компоненту 
компетентнісного уроку історії. 

Висновки. Сучасний урок історії (рівнозначно як правознавства або ж 
громадянської освіти)  покликаний сформувати у здобувачів освіти 
компетентності декількох рівнів: культурного самовираження, громадянська, 
соціальна, цифрова і підприємницька компетентності, компетентності лідерства. 
Водночас кожна компетентність реалізується через здатності особистості, її 
задатки, а сам процес організації навчання обов’язково має розглядатися у 
розвитку та враховувати як педагогічні, так і психологічні його складові.  

Крім того, усі суб’єкти освітнього простору мають ретранслювати у своїй 
практичній діяльності твердження про те, що освіта є не лише надзвичайно 
важливою і пріоретною, вона фактично виступає релігією майбутнього, що 
базується на цінностях суспільства, у якому існує сама особистість. Практичні 
заняття як елемент компетентнісно зорієнтованого уроку історії – надійна 
запорука успішного руху у даному напрямку. 
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІВ 
В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

У статті висвітлено основні напрями особистісно-професійного розвитку 
вчителя. Проаналізовано особливості професійного розвитку сучасних педагогів 
у контексті завдань нової української школи, а також змін, зазначених у 
нормативно-правових документах. Визначено важливі якості та вміння 
сучасного вчителя.  

Ключові слова: нова українська школа, педагог, особистісно-професійний 
розвиток, професійні якості і вміння. 

The article highlights the main areas of personal and professional development of 
teachers. The peculiarities of professional development of modern teachers in the 
context of the tasks of the new Ukrainian school, as well as changes in the legal 
documents are analyzed. Important qualities and skills of a modern teacher are 
determined. 

Key words: New Ukrainian School, educator, teacher, personal and professional 
development, professional qualities, and skills. 

 
Сьогодення передбачає перезавантаження української освіти з оновленням 

наявного алгоритму професійної діяльності та переглядом методології роботи з 
учнями, батьками, вчителями, зміну акцентів та пріоритетів з процесу на результат. 
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Провідним завданням Нової української школи є виховання успішного здобувача 
освіти. 

Одним з пріоритетів розвитку освіти, зазначеного у Концепції «Нова 
українська школа», є учитель нової формації, який перебуває в авангарді 
суспільних і освітніх перетворень, успішний, компетентний, вмотивований. 
Становлення педагога нової школи як особистості та професіонала передбачає 
якісно новий рівень психолого-педагогічної культури, ціннісних орієнтацій, 
творчого потенціалу, самовдосконалення.  

Окрім вимог, які висуваються до професійної компетентності  педагогічних 
працівників, на фахівців також впливають і інші фактори: війна, суспільні 
трансформації, пандемія, зміна звичного ритму життя. 

Розвиток сучасного глобалізованого суспільства вимагають від людини будь-
якої професії постійного та безперервного самовдосконалення в різних галузях. 
Прагнення до саморозвитку є рушійною силою, яка допомагає стати не просто 
професіоналом, а митцем своєї справи. Забезпечення творчого підходу у виконанні 
професійних обов’язків дозволяє розвиватися як професійно, так і особистісно. 

Досягнення мети сучасної освіти пов’язане з особистісним потенціалом 
учителя, його загальною та професійною культурою, без яких неможливе 
розв’язання наявних проблем навчання і виховання відповідно до нових освітніх 
парадигм. У сучасному освітньому середовищі педагоги мають самостійно й 
творчо здобувати інформацію, виконувати ролі наставників, фасилітаторів, 
консультантів, менеджерів, володіти навичками навчання впродовж життя, 
випереджувального планування й організації навчання, розроблення навчально-
методичного забезпечення, оцінювання тощо.  

У процесі особистісно-професійного розвитку педагога можна виділити такі 
стадії становлення особистості: самовизначення, самовираження, самореалізація. 
Саме на останній стадії формується життєва філософія людини, усвідомлюється 
сутність життя, утверджується суспільна позиція. У результаті суб’єкт, досягнувши 
професійної майстерності, гармонійно розвиває свою особистість. 

Професійний розвиток учителя є основною умовою успішності його учнів. 
Саме тому дуже важливо педагогам постійно професійно розвиватися та не 
«вигорати» у рутині повсякденних обов’язків.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» метою повної загальної середньої 
освіти є всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до 
життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до 
самовдосконалення і навчання впродовж життя». Успіх цих змін залежить від 
кожного вчителя.  

Основні завдання професійної діяльності педагога полягають у створенні умов 
для гармонійного розвитку учнів, реалізації їхніх здібностей, можливостей і талантів. 
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Задля цього учитель має усвідомлювати унікальність і неповторність кожного учня 
як особистості із властивими їй індивідуальними особливостями, враховувати 
складність, неоднозначність та суперечність процесу його становлення, а також свою 
відповідальність як фахівця, професіонала в контексті змін. 

Сучасний педагог має володіти різними стилями керівництва дитячим 
колективом і вміло застосовувати в конкретній ситуації відповідний рівень вимог. 
Як показує практика, найвищий результат навчання досягається там, де переважає 
демократичний стиль спілкування педагога з учнями. Демократичний стиль 
характеризується доступністю вчителя, зразковим виконанням усіх його вимог, 
урахуванням думки колективу, активна участь учнів. Замість наказів вживаються 
пропозиції, поради, прохання, ураховуються індивідуальні особливості членів 
колективу. Важливою є орієнтація партнерської діяльності вчителя та учня на 
розвиток творчості – творчої активності, творчого мислення, здібностей до 
адекватної діяльності в нових умовах.  

Сучасна педагогічна етика утверджує не рольове, а особистісне спілкування 
(підтримка, співпереживання, утвердження людської гідності, довіра); передбачає 
використання особистісного діалогу як домінуючої форми навчального 
спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання життєвих 
ситуацій; включає спеціально сконструйовані ситуації вибору, авансування успіху, 
самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Орієнтуючись на ідеї педагогіки 
партнерства, педагогу необхідно виявляти ініціативу і будувати навчання і 
виховання таким чином, щоб дитина була постійно залучена до спільної діяльності. 

Сьогодні ми живемо у суспільстві, де навчання протягом життя стає нормою. 
В умовах постійних, динамічних змін людство постало перед фактом, що знання 
оновлюються навіть швидше ніж відбувається зміна поколінь Навчання протягом 
життя – це постійне навчання й перенавчання в умовах, коли зовнішні обставини 
постійно змінюються. Успіх в освіті більше не пов’язаний з відтворенням знань. 
Натомість важливо вміти відштовхнутися від наявних знань і творчо застосувати 
знання в нових ситуаціях. Навчити цьому учнів здатні педагоги, які постійно 
вчаться і співпрацюють з іншими, творять інновації та працюють із високим рівнем 
автономії. 

У зв’язку з реалізацією на практиці принципу дитиноцентризму, варто 
говорити про нову роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як 
коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в ідивідуальній освітній траєкторії 
дитини. Особлива увага у новій українській школі приділяється особистісно-
орієнтованому підходу, який вимагає від педагога високого рівня знань, зокрема й 
різних аспектів психології особистості. 

Реалізація нових функцій і професійних ролей у новій українській школі, 
впровадження нових освітніх технологій, спонукає учителя володіти інформацією 
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щодо власного психічного стану, своїх сильних і слабких сторін, ставлення до своєї 
професії. Тому важливе значення у професійному розвитку педагога набуває 
здатність до рефлексії, формування навичок аналізувати та оцінювати свої сильні і 
слабкі сторони, прагнення до подальшого самовдосконалення, створення 
своєрідної моделі роботи над собою. 

Процес формування рефлексивних умінь у педагогів веде до розв’язання 
багатьох кардинально важливих питань: підготовки до духовно-творчої 
самореалізації, що проявляється насамперед у відході від шаблонів і стереотипів; 
вироблення програми вимог до себе, до процесу і результатів діяльності; 
усвідомлення змісту обраної професії; формування зацікавленого, критичного 
ставлення до різних аспектів власної професії; збагачення професійного досвіду і 
майстерності; розвиток готовності до інновацій у власній професійній діяльності. 

Ефективним засобом самопізнання і самовдосконалення педагогів є 
самоосвіта. Адже це шлях педагогічного розвитку, який сприяє формуванню 
індивідуального стилю педагогічної діяльності, допомагає в осмисленні 
педагогічного досвіду і власної самостійної праці.  

Одним з вагомих аспектів професійного зростання педагогів виступає 
здатність керувати власним розвитком. Насамперед, це уміння взяти на себе 
відповідальність за власне життя і професійну діяльність, вибудувати таку 
професійну освітню стратегію, яка б враховувала індивідуальні особливості, 
можливості, запити, задовольняла потребу в освіті, підвищенні кваліфікації в 
обраній сфері, інтелектуальному, фізичному, духовному розвитку. А це все 
передбачає оволодіння навичками самоорганізації і саморегуляції.  

У самоорганізації виявляється психологічна готовність до педагогічної 
діяльності, у саморегуляції – свідоме управління своєю поведінкою, психікою, 
енергетичним потенціалом, контроль над емоціями, збереження здатності 
критично мислити і розв’язувати складні проблеми. 

Ефективна організація процесу професійного зростання вчителя можлива за 
умови існування професійної свободи. А це, в свою чергу, стимул до ефективної 
організації процесу професійного зростання, певного пошуку власного 
професійного шляху. Педагог, що володіє свободою самовираження, уміє керувати 
власним розвитком, може спрямувати свої творчі сили на пошук нових шляхів 
навчання і виховання учнів. 

Професійна діяльність учителя – один із видів діяльності, який найбільше 
виснажує особистість людини, оскільки його діяльність пов’язана з тісним 
спілкуванням з дітьми, прийняттям їхніх індивідуальних особливостей, емоційним 
перенапруженням, гуманним ставленням до них, толерантністю, активною 
особистою участю, демократичністю, довірливістю та ін. Така діяльність вимагає 
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великих психологічних і фізіологічних витрат, призводячи до емоційного, 
фізичного й розумового виснаження. 

Професійне вигорання педагогів обумовлене не окремим чинником професії, 
а цілим її комплексом, сукупним впливом професії, її соціального статусу, 
престижу в суспільстві й особливостями професійної ситуації. 

Причини та чинники синдрому вигорання: 
- тривале емоційне виснаження та вичерпування ресурсів індивідуума, під 

впливом довготривалого стресу, без можливості відновлення вичерпаних ресурсів; 
- внутрішнє накопичення негативних емоцій без відповідної розрядки» або 

«звільнення» від них. Також існує циклічний зв'язок між стресом та вигоранням: 
емоційне виснаження призводить до зростання стресу, а стрес призводить до 
зростання емоційного виснаження.  

Синдром вигорання умовно можна розділити на два види: синдром 
професійного вигорання та синдром емоційного вигорання.  

Заходами профілактики професійного вигорання можуть бути умови 
організації діяльності: атмосфера підтримки та взаєморозуміння в колективі, 
звернення по допомогу, участь у супервізіях, спілкування у професійній сфері, 
рефлексія свого досвіду переживань, пов’язаних зі спілкуванням з учнями й 
батьками; відвідування навчальних проектів з подолання вигорання й розвивальні 
програми, спрямовані на усвідомлення й розкриття свого творчого потенціалу, 
підвищення відчуття самоефективності. 

Для профілактики синдрому професійного вигорання й підтримання 
психічного здоров’я важливою є діяльність самого педагога: використання 
«технічних перерв» для забезпечення психічного й фізичного благополуччя 
(відпочинок від роботи); освоєння способів керування професійним стресом – зміна 
соціального, психологічного й організаційного оточення на робочому місці; 
побудова «мостів» між роботою й домом; освоєння прийомів релаксації, 
візуалізації, ауторегуляції, самопрограмування; прагнення професійно розвиватися 
й самовдосконалюватися (обмін професійною інформацією за межами власного 
колективу через спілкування на курсах підвищення кваліфікації, конференціях, 
симпозіумах, конгресах). 

 Таким чином, вплив професії на особистість вчителя може мати як позитивні, 
так і негативні наслідки. Позитивний вплив виявляється у формуванні професійної 
самосвідомості, педагогічної спрямованості, педагогічного мислення, у розвитку 
професійно важливих якостей, оволодінні педагогічним досвідом тощо. Деякі 
негативні наслідки можуть проявлятися у різкому загостренні небажаних 
особистісних якостей, винесенні назовні стереотипів поведінки, мислення, 
спілкування. Усе це спричиняє ускладнення у взаємодії з іншими людьми, 
призводить до виникнення професійних деформацій особистості. 
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Серед професійно важливих якостей та вмінь, які сприяють розвитку 
сучасного педагога, нами виокремлено: готовність до змін, цінність особистості, 
гнучкість, постійний професійний розвиток; дитиноцентризм, відданість ідеї щодо 
значущої участі в освітньому процесі всіх учнів, рефлексія власної професійної 
діяльності. 

Основними напрямками розвитку педагога є постійне навчання, розвиток 
кар’єри і самоосвіта педагога. Особистісно-професійний розвиток спонукає до 
принципово нового способу життєдіяльності вчителя – творчої самореалізації у 
професії, яка дає змогу виявити свої індивідуальні і професійні можливості.  
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ ФІЗИКИ 
У статті розглянуто проблему діяльнісного підходу на уроках фізики. Що є 

надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку освіти. Оскільки науково-
технічний прогрес призводить до все більшого ускладнення змісту і прийомів 
трудової діяльності людини. Ця діяльність характеризується рисами пошуку, 
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вона вимагає від людини технічних і технологічних знань, оперативності при 
прийняті рішень, вміння користуватися сучасним фізичним обладнанням, 
мультимедійним комплексом. Діяльнісний підхід сприяє отримання учнями 
таких умінь, організовує діяльність учнів на уроках фізики, інтегруючи її в 
цілісну систему: спостереження, досліди, аналіз, самостійний пошук 
інформації, розв'язування комбінованих, експериментальних задач, завдань на 
моделювання певних фізичних явищ. 

У статті описаний спосіб, який реалізує діяльнісний підхід на уроках фізики 
- розв'язування експериментальних завдань за допомогою цифрової лабораторії 
Vernier. Розглянуто приклади даних досліджень. Наведено склад,  функціональні 
можливості лабораторії та технологічні етапи роботи з її обладнанням. 

Ключові слова: діяльність, діяльнісний підхід, технологія діяльнісного 
підходу, цифрова лабораторія, експеримент, проблемні завдання, навчання. 

The article considers the problem of activity approach in physics lessons. Which is 
extremely relevant at the present stage of educational development. As scientific and 
technological progress leads to increasing complexity of the content and methods of 
human activity. This activity is characterized by search features, it requires from a 
person technical and technological knowledge, efficiency in decision-making, the 
ability to use modern physical equipment, multimedia complex. The activity approach 
promotes the acquisition of such skills by students, organizes students' activities in 
physics lessons, integrating it into a holistic system: observation, experiments, 
analysis, independent information retrieval, solving combined, experimental problems, 
tasks for modeling certain physical phenomena. 

The article describes a method that implements the activity approach in physics 
lessons - solving experimental problems using the Vernier digital laboratory. Examples 
of research data are considered. The composition, functional capabilities of the 
laboratory and technological stages of work with its equipment are given. 

Key words: activity, activity approach, technology of activity approach, digital 
laboratory, experiment, problem tasks, training. 

 
Діяльність – це форма активної цілеспрямованої взаємодії людини з 

навколишнім світом (що включає й інших людей), що відповідає викликам цієї 
взаємодії, потребі як «необхідність» у чому-небудь (за Рубінштейном). Суттєвою 
характеристикою діяльності є її вмотивованість, при розгляді якої звертає на себе 
увагу насамперед початковий момент діяльності, тобто її передумова – потреба, 
що знайшла себе в предметі. Оскільки потреба знаходить у предметі свою 
визначеність, даний предмет стає мотивом діяльності, тим, що спонукає її. 
Діяльності без мотиву не буває. Внутрішній мотив входить у саму структуру 
діяльності. Тут важливо зіставити це визначення з розумінням мотиву діяльності 
С. Рубінштейном: «Будь-яка дія виходить з мотиву, тобто спонукає до дії 
переживання чогось значущого, що надає даній дії сенс для індивіда». Згідно з 
уявленнями О. Леонтьєва, до структури діяльності входять такі компоненти: 
потреби, мотиви, завдання, дії та операції. Діяльність містить три 
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мікроструктури і блоки: перший пов’язаний з мотивами, другий – з метою, третій 
– з операціями. 

Технологія діяльнісного підходу не лише дає знання і уміння, які необхідні 
учневі, але навчає його вчитися, надалі, самостійно отримувати потрібні знання. 
Саме в цьому цінність цього підходу до навчання і виховання учня – вчитися 
самостійно отримувати інформацію, бачити проблему, та шукати шляхи її 
оптимального розв'язання, застосовувати отримані знання для вирішення нових 
задач. Уміння вчитися – це запорука майбутніх успіхів. 

Одним із способів забезпечення діяльнісного підходу на уроках фізики є 
розв'язування експериментальних задач з використанням цифрової лабораторії. 

Розв’язування експериментальних завдань розвивають в учнів мислення, 
спостережливість, творчі здібності,  уяву, вміння організувати свою роботу. 
Забезпечує активність розумової діяльності учнів. В учнів формується вміння і 
навички користуватися фізичним обладнанням, приладами, планувати фізичний 
експеримент. Аналізувати, обробляти результати дослідження. Створювати 
фізичну, математичну модель досліджуваного явища; здійснювати статистичну 
обробку, апроксимацію та прогнозування результату дослідження, перебігу 
фізичного явища. 

Для забезпечення діяльнісного підходу може бути використана цифрова 
лабораторія Vernier – сучасна комп'ютеризована лабораторна система, яка 
використовується для проведення наукових досліджень, демонстрацій, 
лабораторних робіт з фізики. Використовується для збору фізичних даних, їх 
аналізу та обробки, створення математичної моделі за даними експерименту, 
прогнозування. Лабораторія поєднує реальний фізичний експеримент з 
перевагами цифрової реєстрації параметрів цього експерименту, коли 
вимірювані дані і результати їх обробки відображаються безпосередньо на екрані 
комп’ютера.  

Склад цифрової лабораторії: 
Персональний комп'ютер. 
Реєстратор даних LabQuest-2 (дозволяє 
отримувати дані автономно, або 
транслювати їх на комп’ютер чи 
смартфон). 
Цифрові та аналогові датчики для 
збору фізичних даних. 
Програмне забезпечення Logger Pro 3. 

Динамічна система Vernier. 
З'єднувальні провідники, USB кабель, блок живлення. 
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Робота з цифровою лабораторією в рамках виконання дослідницького 
навчального проекту надає можливості збільшити точність результатів 
вимірювання. Використання датчиків дозволить отримувати експериментальні 
дані, вимірювання яких неможливе у традиційних навчальних експериментах, 
що значно розширить тематику проектів. Автоматизація збору, обробки та 
систематизації даних, значно зекономить час і сили учнів, оскільки позбавить їх 
від виконання рутинних операцій і надасть можливість зосередити увагу на 
фізичній суті досліджуваного явища й оформленні результатів проекту. Велика 
частота вимірювань дозволить досліджувати швидкі процеси, вивчення яких з 
традиційними приладами неможливе. Отримані дані в табличній і графічній 
формах дають можливість проводити серйозну статистичну обробку результатів. 
При такому підході експерименти набувають нового змісту і стають цікавими 
для учнів. 

При розв'язуванні експериментальних задач з використанням цифрової 
лабораторії можна виділити 2 технологічні етапи. На 1-му етапі учень повинен:  
• опанувати основні поняття матеріалу, що вивчається;  
• оволодіти навичками роботи з цифровою лабораторією; 
• оволодіти навичками використання датчиків цифрової лабораторії. 

Протягом другого етапу учень повинен: 
• розв'язати  низку спеціально  підібраних задач з  теми,  що вивчається, із 

зростанням ступеня    складності; 
• розв'язати низку задач, де увага зосереджується саме на побудові 

математичної моделі фізичного процесу, що вивчається; 
• провести докладний аналіз своєї діяльності при розв'язуванні задач, 

виконання яких передбачає використання цифрової лабораторії. 
Здібності людини розвиваються в процесі діяльності, а вирішальним у їх 

розвитку є вміле застосування вчителем методів і прийомів. При розв'язуванні 
завдань, використовуючи обладнання 
цифрової лабораторії, має бути 
врахований рівень наявних пізнавальних 
здібностей учнів, оскільки важкі 
завдання можуть зневірити учнів у 
власних силах і не дати позитивного 
ефекту. Тому система роботи вчителя 
повинна вибудовуватися із врахуванням 
поступового і цілеспрямованого розвитку учня, його творчих і пізнавальних 
здібностей та мислення. У процесі навчання учень здійснює різні дії, в яких 
задіяні основні психічні процеси: відчуття, уява, мислення, пам’ять та ін. 
Необхідно, щоб учень досяг у своєму розвитку такого рівня, який дозволяв би 
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йому не лише розв’язувати, а й самостійно знаходити в навколишньому світі 
проблеми і ставити на їхній основі власні завдання. 

Приклади можливих експериментальних досліджень.          
Експериментальна робота № 1  (9, 10кл) 
Тема:  Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху. 
Мета: Спостереження рівноприскореного руху візка. Визначити прискорення 
візка. Дослідити залежність координати (швидкості) візка від часу.  
Обладнання: 
1. Цифровий комплекс Vernier: 

• реєстратор даних LABQUEST-2 (реєстратор, USB кабель, блок живлення); 
• датчик руху Motion Detector 2. 

2. Динамічна система Vernier, кріплення, візок. 
3. Ноутбук, програмне забезпечення Logger Pro3. 
Виконання роботи. 
1. Вивчити склад (реєстратор даних LABQUEST-2, цифрові датчики, з'єднання,  
програмне забезпечення Logger Pro 3), правила користування та налаштування 
цифрової лабораторії Vernier (налаштування датчиків, збір даних, побудова 
графіків та таблиць, аналіз зібраних даних, прогнозування). 
2. Зібрати установку дослідження (див. рис1). Встановити невеликий кут нахилу 
траси (60-90). Завантажити програмну оболонку Logger Pro.   

 
Рис.1. Схема установки дослідження. 

3. Налаштувати датчик на збір даних за 2 секунди (час руху візка по трасі). 
Частота замірів 20 на секунду. Відпустити візок, почати дослідження. Зібрати 
дані. 

Побудувати графіки залежності координати візка від часу х(t) та швидкості 
візка  від часу v(t). Визначити прискорення візка. Зберегти дані (в меню програми 
вибрати – експеримент, а потім зберегти останні результати, якщо не вдалий 
дослід вибрати видалити останні результати і повторити дослід).  Вид 
отриманих графіків х(t) та v(t) на  рис.2. 
Виконати аналіз отриманих графіків.  
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4. Здійснити лінійну та криволінійну апроксимацію отриманих графіків х(t) та 
V(t). Отримати рівняння руху візка  (рис.3).  

 
Рис.3  
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5. Виконати пункти 3-4, збільшивши кут нахилу траси (120-150), та зменшивши 
час експерименту (1,5с). Частота замірів 20 на секунду. 
6. Налаштувати датчик на збір даних за 12секунд (час руху візка по трасі). 
Частота замірів 20 на секунду. Відпустити візок, почати дослідження. Зібрати 
дані. Побудувати графіки залежності координати візка від часу  х(t). Вид 
отриманого графіка х(t) на рис.4. Виконати аналіз отриманого графіка. 

 
7. Зробити висновок щодо отриманих результатів. 
Експериментальна робота № 2  (9, 11кл) 
Тема:  Зняття вольтамперної характеристики металевого провідника. 
Мета: Дослідити залежність сили струму від напруги для електричної лампи. 
Визначення температури її нитки розжарення.   
Обладнання: 
1. Цифровий комплекс Vernier: 

• реєстратор даних LABQUEST-2 (реєстратор, USB кабель, блок живлення); 
• датчик вимірювання сили сруму Current Probe (600мА); 
• датчик вимірювання напруги Differential Voltage Probe (6В). 

2. Лампа розжарення (3,5В, 0,28А). 
3. Комплект "Школяр". 
4. Джерело живлення постійної напруги 5В. 
5. Ноутбук, програмне забезпечення Logger Pro3. 
Виконання роботи. 
1. Вивчити склад (реєстратор даних 
LABQUEST-2, цифрові датчики, 
з'єднання, програмне забезпечення 
Logger Pro 3), правила користування та 
налаштування цифрової лабораторії 
Vernier (налаштування датчиків, збір 
даних, побудова графіків та таблиць, Рис.1 
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аналіз зібраних даних, прогнозування). 
2. Зібрати електричне коло для зняття вольтамперної характеристики. 
Розташування модулів на комутаційній панелі показано на рис.1. Повзунок 
реостата встановити на налаштування 
номінальних значень електр. лампи. 
3. Під'єднання датчиків, реєстратора 
цифрової лабораторії, запуск 
програми. Загальний вигляд установки 
дослід-ження на рис.2. 
4. Зняття вольтамперної характерис-
тики нитки лампи розжарення. Ручку 
потенціометра обертати від мінімальної 
до максимальної  напруги із сталою швидкістю. Вигляд отриманого графіка рис.3. 
5. Визначити температуру нитки розжарення за напруги: 1,5В; 2В; 2,5В; 3В. 
Залежність опору нитки лампи від тем-ри: 
R = R0 (1 + α∙∆t), де: R0 =1Ом (опір за t0=20 0С); 
α=0,00481

𝐾𝐾
 (термічний коеф. опору 

вольфраму); ∆t = t - t0  - зміна температури 
нитки лампи. 

Температура нитки:   t = t0 + R−R0
α∙R0

 

Опір R можна розрахувати за законом Ома: 

  R= 𝑈𝑈
𝐼𝐼
 .  

6. Дані розрахунків занести до таблиці.    

U, В U1=1,5В U2=2В U3=2,5В U4=3В 

I, А     

R, Ом     

t, 0С     
7. Проаналізувати отримані результати. Зробити висновок. 
Висновок. У статті обґрунтовано можливість використання розв'язування 
експериментальних задач за допомогою цифрової лабораторії, як способу 
реалізації діяльнісного підходу на уроках фізики. Дана технологія дає змогу: 
• Запровадити в навчальний процес сучасні інформаційно-цифрові технології. 
• Сформувати в учнів навички самостійного пошуку, обробки та аналізу 

фізичних даних. 
• Розвинути пізнавальні процеси та творчі здібності учнів. 

Рис. 2 

Рис.3 
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• Здійснити інтенсифікацію процесу навчання, підвищити навчально-
пізнавальну активность учнів.  
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КОМПЛЕКСНА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 
ДІАГНОСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ 

Анотація. Стаття досліджує проблеми соціально-психолого-педагогічної 
діагностики обдарованості. Особливості  діагностичного інструментарія який 
є основою професійної діяльності працівника психологічної служби. Критерії 
вибору методик . Діагностична робота з обдарованими дітьми в тісному 
контакті практичного психолога, соціального педагога, вчителів та батьків 
обдарованої дитини. Різні дослідження обдарованих дітей. Соціально-
психолого-педагогічні дослідження з використанням психодіагностичних 
методик для виявлення обдарованості. Соціальні умови реалізації 

mailto:baritoneizm@gmail.com
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обдарованості, методики які вивчають особливості взаємин обдарованих дітей 
у соціумі й скориговують можливі відхилення в адаптації. Завдання соціально-
психолого-педагогічної діагностики в роботі практичного психолога, 
соціального педагога навчально освітнього закладу. 

Ключові слова: Соціально-психолого-педагогічна діагностика, практичний 
психолог, соціальний педагог, обдаровані діти, діагностика обдарованості, 
творчій потенціал. 

Annotation. The article explores the problems of socio-psychological and 
pedagogical diagnostics of giftedness. Features of diagnostic tools, which are the basis 
of the professional activity of a psychological service worker. Criteria for choosing 
methods. Diagnostic work with gifted children in close contact with a practical 
psychologist, social pedagogue, teachers and parents of a gifted child. Various studies 
of gifted children. Socio-psychological and pedagogical research using 
psychodiagnostic methods to identify giftedness. Social conditions for the realization 
of giftedness, methods that study the features of the relationship of gifted children in 
society and correct possible deviations in adaptation. The task of socio-psychological 
and pedagogical diagnostics in the work of a practical psychologist, social teacher of 
an educational institution. 

Key words: Social-psychological-pedagogical diagnostics, practical psychologist, 
social pedagogue, gifted children, giftedness diagnostics, creative potential. 

 
Вступ. Діагностичний інструментарій є основою професійної діяльності 

працівника психологічної служби як власне діагностика є єдиним базисом, на 
якому ґрунтується уся розвивальна, корекційна і профілактична робота. Від 
точності результатів діагностики у повній мірі залежить ефективність подальшої 
роботи практичного психолога і соціального педагога.  

Соціально-психолого-педагогічна діагностика полягає в: проведені 
безпосередньо діагностики (тестування, спостереження, експертна оцінка) та 
виявлення особливостей розвитку обдарованої дитини, виявлення факторів 
ризику, формування загальної мети та програми корекційно-розвивальної 
роботи. 

Під час вибору методик  користуємось такими критеріями: 
‒ валідність; 
‒ надійність; 
‒ інформативність (прогностичність); 
‒ доступність і простота освоєння методик; 
‒ можливість кількісної оцінки одержаних результатів. 

Діагностика обдарованості може бути здійснена на основі двох груп 
методик: суб’єктивних і об’єктивних. Суб’єктивні методики представлені 
звітами досліджуваних про виконану роботу: есе, твори, бесіди тощо. Об’єктивні 
методи – це спеціально розроблені завдання, які призначені для діагностики 
певних психологічних якостей. 
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Важливо зазначити, що діагностику варто здійснювати до і після 
проведених занять. Таким чином, порівняльний аналіз дасть   змогу виявити 
потрібні зміни та новоутворення. 

До соціально-психолого-педагогічної діагностики зараховуємо традиційні 
методи: спостереження (включене, пряме, приховане тощо), бесіду (з учнем, 
класним керівником, батьками, найближчим оточенням), аналіз продуктів 
навчальної діяльності, (рівень академічної успішності здобувачів освіти, творчої, 
спортивної тощо) та стандартизовані тести. 

Психодіагностичні методики для виявлення обдарованості 
Робота практичного психолога з обдарованими учнями триває протягом 

усього періоду їхнього навчання. Практичний психолог має: 
‒ визначити психологічний профіль обдарованої дитини; 
‒ діагностувати особливості когнітивної сфери; 
‒ діагностувати інтелектуальну обдарованість; 
‒ виявити творчий потенціал; 
‒ дослідити соціальні умови розвитку обдарованої дитини. 

Далі наводимо перелік методик, які можна застосовувати як у комплексі, так 
і самостійно. Діагностику за цими методиками проводять з учнями від 7 до 
18 років. 

Психологічний профіль обдарованої дитини 
Під час роботи використовують методики, спрямовані на виявлення 

основних рис особистості, що визначають її розвиток, процеси адаптації, 
психічне здоров’я, виявлення творчого потенціалу, мотивації у досягненнях, що 
забезпечують досягнення високих результатів у багатьох сферах. Завдяки їх 
застосуванню можна визначити риси особистості обдарованої дитини, що 
сприяють або навпаки перешкоджають прояву його обдарованості. 

Назва методики Мета 
Тест Кеттелла 16-PF (форма, А) Вимірювання 16 факторів особистості — 

особистісних рис, властивостей, що відображають 
відносно стійкі способи взаємодії людини з 
навколишнім світом і з собою. Виявлення 
емоційних, комунікативних, інтелектуальних 
властивостей, а також властивостей саморегуляції. 
Проводиться з учнями, починаючи з 8-го класу 

Тест «Акцентуації характеру» Виявлення типу акцентуації характеру, тобто 
певного напряму характеру 

Характерологічний опитувальник 
Айзенка (варіант В — підлітковий) 

Вивчення і корекція індивідуально-психологічних 
особливостей і характерологічних проявів підлітків 

Опитувальник САН (самопочуття, 
активність, настрій) В.А. Доскіна, 
Н.О. Лаврентьєвої, В.Б. Шарай, 
М.П. Мірошникова 

Оперативна оцінка самопочуття, активності та 
настрою 
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Назва методики Мета 
Тест «Шкала соціально-
психологічної адаптованості» 
К. Роджерса і Р. Даймонд у 
адаптації Т.В. Снєгірьової 

Виявлення особливостей адаптаційного періоду 
особистості через інтегральні показники 
«адаптація», «самосприйняття», «прийняття інших», 
«емоційна комфортність», «інтернальність», 
«прагнення до домінування» 

Опитувальник «Який ваш творчий 
потенціал?» 

Діагностика творчого потенціалу, креативності. За 
допомогою запитань діагностують межі 
допитливості респондента, упевненість у собі, 
сталість, зорову і слухову пам’ять, прагнення до 
незалежності, здатність абстрагуватися і 
зосереджуватися 

Тест «Дослідження самооцінки» 
Дембо-Рубінштейна 

Самооцінка (шкалювання) таких особистих якостей, 
як здоров’я, здібності, характер тощо 

Тест-опитувальник для визначення 
рівня самооцінки обдарованого 
школяра 

Самостійне визначення школярем рівня самооцінки 

Проективна методика «Неіснуюча 
тварина» 

Діагностика особистісних особливостей 

Проективна методика «Пальцем 
фарбування тест» 

Виявлення значущих характеристик особистості 

«Завершення речення» (варіант 
В. Міхала) 

Діагностика ставлення дитини до батьків, братів, 
сестер, до дитячої неформальної і формальної груп, 
учителів, школи, власних здібностей; виявлення 
цілей, цінностей, конфліктів і значущих переживань 

Проблеми діагностики обдарованості. 
Обдарованість, як правило, визначається шляхом вивчення сфери її прояву, 

інтелектуального діапазону (сукупності інтелектуальних можливостей), сфери 
найвищих досягнень у реалізації здібностей, рівня фізичного розвитку, рівня 
працездатності, мотиваційного обґрунтування та його відображення в 
емоційному настрої й вольовій завзятості зростаючої людини. Тобто діагностика 
обдарованості насамперед спирається на результати продуктивної діяльності 
(підсумки олімпіад, конкурсів, змагань, дані психолого-педагогічних 
обстежень).  Ознаки обдарованості в дитячі роки оцінюються шляхом з'ясування 
співвідношення в них вікового і власне індивідуального. Батькам і вчителям 
варто знати, що всі успіхи дитини спочатку з упевненістю можна оцінити як 
вікові прояви обдарованості, а чи стануть вони стійкими індивідуальними 
особливостями, буде залежати від багатьох внутрішніх і зовнішніх умов. 

Кого ж можна вважати обдарованими? У літературі зустрічаються 
твердження, що тільки 2-6 % людей можна вважати обдарованими. Численні ж 
дослідження показують, що із задатками обдарованості, здатністю до ефективної 
плідної діяльності народжується кожна психічно нормальна людина. А ось 
спрямованість і ступінь обдарованості різні. Подальша доля дару залежить від 
макросередовища, де живе і формує своє «я» людина. Варто помітити, що в 
діагностиці обдарованості критерій випередження (випереджального розвитку) 
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не універсальний. Крім того, поки недостатньо з'ясовано, як пов'язані високі 
досягнення дітей та їх емоційна залученість: що є причиною, а що наслідком. 

Зараз існують конкретні програми відбору обдарованих дітей у різних 
галузях знання та творчості. 

Для виявлення обдарованих дітей найбільш широко застосовуються 
стандартизовані методи виміру інтелекту, серед яких перевага віддається тим, 
що дозволяють визначати рівень когнітивного й мовного розвитку дитини 
(шкала інтелекту Стенфорд-Біне; Векслерівська шкала інтелекту для 
дошкільників і молодших школярів; тест Слоссона для виміру інтелекту дітей і 
дорослих; рисунковий тест на інтелект й ін.). 

Розроблені також стандартизовані тести досягнень для школярів, 
призначені для виявлення дітей, які мають виняткові здібності в основних 
навчальних дисциплінах: читанні, математиці та природознавстві 
(стенфордський тест досягнень для початкової школи; тести загальної 
підготовленості (Мосс). 

Стандартні тести на перцептивно-руховий розвиток виявляють дітей 
дошкільного віку з винятково добре розвиненими руховими здібностями (тест на 
основні рухові навички; тест на рухово-зорову координацію; тест Пурдьє й ін.). 

Існують стандартні тести, що дають оцінку соціальної компетентності та 
зрілості дітей дошкільного віку, визначають рівень їхнього особистісного розвитку й 
навички спілкування з іншими людьми (вайлендська шкала соціальної зрілості; 
каліфорнійська шкала соціальної компетентності дошкільників й ін.). 

Оцінка творчих здібностей дітей проводиться на основі методик Торренса. 
Причому в якості однієї з провідних характеристик творчості розглядається 
швидкість (легкість), гнучкість, оригінальність і точність мислення, а також уява 
(тести Торренса на художне творче мислення, на вербальне творче мислення; 
творчі здібності в діяльності й у русі). 

Можливі провісники обдарованості: 
‒ можливість і здатність у трирічному віці стежити за двома й більше 

подіями, що відбуваються; 
‒ здатність простежувати в ранньому дитинстві причинно-наслідкові зв'язки 

та робити висновки; 
‒ відмінна пам'ять, рання мова й абстрактне мислення; 
‒ уміння широко користуватись накопиченими знаннями; 
‒ схильність до класифікації та категоризації; 
‒ уміння ставити запитання та створювати складні граматичні конструкції; 
‒ підвищена концентрація на чому-небудь, ступінь заглибленості в задачу; 
‒ нелюбов до готових відповідей; 
‒ підвищена електрохімічна й біохімічна активність мозку.  
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Особливості когнітивної сфери 
Ці методики дають змогу оцінити стан пам’яті, стомлюваності, активності, 

стійкості та розподілу уваги; визначити вибірковість сприйняття, рівень 
зорового сприйняття матеріалу, рівень зорового самоконтролю. 

Назва методики Мета 
«Заучування 10 слів» 
О.Р. Лурії 

Оцінювання стану пам’яті, стомлюваності, активності 
уваги 

«Виключення слів» Оцінювання вербально-логічного мислення 
Тест «Куб Лінка» Оцінювання спостережливості, просторових уявлень, 

здібностей до аналізу і синтезу матеріалу, уміння 
знаходити і формулювати закономірності (прийоми 
складання куба), психомоторики респондента. 
Визначення ступеня кмітливості під час вирішення 
найпростішого конструктивного завдання 

Тест на механічну тямущість 
Беннета 

Виявлення технічних здібностей 

Тест інтелекту «Намалюй 
людину» Ф. Гудинаф 

Оцінювання рівня інтелектуального розвитку 

Тест на сприйняття 
Мюнстерберга 

Визначення вибірковості уваги 

Тест «Провідна 
репрезентативна система» 

Визначення провідної репрезентативної системи 

Інтелектуальна обдарованість 
На підставі методик цього розділу можливі складання профілю рівня 

інтелектуального розвитку дитини, оцінювання його потенційних можливостей 
подальшого розвитку. 

Назва методики Мета 
Тест прогресивних 
матриць Равена 

Оцінювання наочно-образного мислення у молодшого 
школяра, пов’язаного з оперуванням різними образами і 
наочними уявленнями під час розв’язання задач 

Тест Д. Векслера Вимірювання рівня інтелектуального розвитку 
Тест Р. Амтхауера Визначення коефіцієнта інтелекту. Вибудовування профілю 

інтелекту за такими критеріями: доповнення пропозицій, 
виключення слова, аналогії, пам’ять, мнестичні здібності, 
арифметичні задачі, числові ряди, просторову уяву, просторове 
узагальнення 

Тест «Інтелектуальна 
лабільність» 

Експрес-діагностика лабільності мислительних процесів — 
здатність до переключення уваги, уміння швидко переходити з 
виконання одних завдань на виконання других, не допускаючи 
при цьому помилок. Прогнозування успішності під час 
професійного навчання, освоєння нового виду діяльності, 
оцінювання якості трудової практики 

Творчий потенціал 
Методики спрямовані на вивчення дивергентної продуктивності на 

образному, символічному і семантичному матеріалі й дають змогу оцінити 
чинники дивергентного мислення, як-от: швидкість, гнучкість, оригінальність і 
розробленість; визначають, наскільки допитливими, наділеними уявою, які 
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вміють розбиратися в складних ідеях і здатними на ризик вважають себе діти. 
Крім того, використання цього діагностичного матеріалу дасть змогу провести 
відбір творчо обдарованих дітей. 

 
Назва методики Мета 

Тест «Вивчення особистісних 
креативних здібностей» О.Є. Тунік 

Визначення особливостей творчої особистості: 
допитливості, уяви, складності, схильності до 
ризику 

Тест Медника для дітей від 12 років 
(адаптація Л.Г. Алексєєвої, 
Т.В. Галкіної) 

Перевірка параметрів вербальної креативності: 
швидкості придумування вербальних асоціацій, 
оригінальності, незвичайності асоціювання, 
цілеспрямованості асоціацій 

Фігурна форма тесту творчого 
мислення Торренса 

Оцінювання невербальної креативності 

Модифіковані креативні тести 
Вільямса (САР) 

Комплексна діагностика креативності в дітей і 
підлітків від 5 до 17 років 

Методика «Речення» Вивчення дивергентної продуктивності під час 
операцій із символічним матеріалом 

Методика «Класифікація» Вивчення дивергентної продуктивності на 
семантичному матеріалі 

Методика «Дві лінії» Вивчення дивергентної продуктивності на 
образному матеріалі 

Методика «Кола» Вартега Вивчення індивідуальних особливостей 
невербальних компонентів творчої уяви 

Опитувальник для визначення 
творчих нахилів у школярів 

Визначення творчих нахилів у школярів 

Вербальний тест творчого мислення 
«Незвичайне використання» 
(К.А. Хеллер та ін.) 

Дослідження творчої обдарованості дітей з 10 до 
18 років 

 

Соціальні умови реалізації обдарованості 
Методики цього розділу дають змогу вивчити особливості взаємин 

обдарованих дітей у соціумі й скорегувати можливі відхилення в адаптації. 
 

Назва методики Мета 
Тест «Чи вмієте ви говорити й 
слухати?» В. Маклені 

Визначення особливостей комунікації 

Методика вивчення комунікативних 
і організаторських умінь 

Виявлення комунікативних і організаторських 
схильностей особистості — уміння швидко і чітко 
встановлювати ділові й товариські контакти з 
людьми, прагнення до розширення сфери контактів, 
участь у громадських і групових заходах, уміння 
впливати на людей, прагнення проявляти ініціативу 
тощо 

Метод дослідження рівня 
суб’єктивного контролю психічної 
стабільності (РСК) (розробив 
Є. Бажин на основі шкали локусу 
контролю Дж. Роттера) 

Оцінювання рівня суб’єктивного контролю над 
різними життєвими ситуаціями 
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Назва методики Мета 
Методика «Q-сортування» 
В. Стефансона 

Вивчення уявлень про себе. Визначення основних 
тенденцій поведінки людини в реальній групі: 
залежність, незалежність, товариськість, 
нетовариськість, прийняття боротьби та уникнення 
боротьби 

Тест інтерперсональної діагностики 
Т. Лірі 

Діагностика міжособистісних взаємин і 
властивостей особистості, істотних під час взаємодії 
з іншими людьми 

Методика оцінки взаємин підлітка з 
класом 

Виявлення можливих «типів» сприйняття індивідом 
групи 

Методика «Незакінчені речення» 
Сакса-Леві 

Діагностика системи особистісних відносин, 
виявлення дисгармонійної системи взаємин 

 
Соціально-психолого-педагогічна діагностика – це спеціально 

організований процес пізнання, в якому відбувається збір інформації про вплив 
на особистість і його соціум соціально–психологічних, педагогічних, 
екологічних і соціальних факторів з метою підвищення ефективності соціально-
психолого-педагогічної діяльності. За змістом і кінцевою метою вона є 
педагогічною, а за методикою проведення має багато спільного з 
психологічними і соціологічними дослідженнями. Метою соціально-психолого-
педагогічної діагностики є встановлення соціального діагнозу. Крім цього 
діагностика передбачає проведення профілактичних заходів щодо запобігання 
асоціальної поведінки особистості. 

Об’єктом діагностики для практичного психолога, соціального педагога в 
навчально-виховних закладах є особистість дитини в системі її взаємодії з 
соціальним мікросередовищем та окремими суб’єктами цього середовища, які 
впливають на формування та розвиток даної особистості. Предметом 
діагностики є соціально-психолого-педагогічна реальність. Предмет та об’єкт 
діагностики мають бути відображені у змісті діагностики. 

Соціальна діагностика повинна здійснюватись за допомогою певного 
діагностичного інструментарію, який є сукупністю різних соціологічних та 
статистичних методів. Загалом діагностичний інструментарій різних видів 
діагностики досить різноманітний. Тому неможливо дати детальні поради щодо 
застосування певних діагностичних методик, навіть для типових ситуацій. 

У своїй роботі практичний психолог, соціальний педагог може використо-
вувати запозичені методи дослідження: педагогічні, психологічні, медичні, 
соціологічні та загально гносеологічні. До останніх належать метод діалектики, 
методи аналізу і синтезу, метод теоретичного моделювання, метод якісних 
оцінок, які використовують всі спеціалісти. З соціологічних методів соціальний 
педагог застосовує опитування, анкетування, соціальну статистику, соціальне 
проєктування і експертні оцінки. У множині психологічних методів ним можуть 
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застосовуватись ті, що вивчались у процесі фахової підготовки: 
самоспостереження, особистісні опитувальники, тести досягнень, тести 
інтелекту, тести здібностей, лабораторні експерименти, соціометрія. 

В діяльності практичного психолога, соціального педагога результативними 
виступають такі педагогічні методи, як спостереження, контактна бесіда, 
психолого-педагогічна характеристика дитини, узагальнення досвіду, 
педагогічний консиліум, ситуації вільної діяльності, природний і формуючий 
експеримент. До власних методів соціальної педагогіки належать соціально-
педагогічний паспорт мікрорайону, соціально-педагогічний експеримент, 
соціально-педагогічне обстеження якості життя, соціально-педагогічний 
моніторинг та ін. 

ПРОЦЕС ДІАГНОСТИКИ МОЖНА УМОВНО ПОДІЛИТИ НА ЕТАПИ: 
1. Аналіз первинної інформації, що одержується на початку роботи. 
2. Визначення об’єкта діагностики та способу її проведення. 
3. Підготовка до діагностичної діяльності (технічна, методична, 

психологічна тощо). 
4. Процес діагностики – застосування діагностичних процедур. 
5. Аналіз результатів діагностики та постановка соціального діагнозу. 
На основі отриманих даних робиться висновок і визначається проблема, що 

дозволяє практичному психологу, соціальному педагогу перейти до вибору 
відповідних технологій соціально-психолого-педагогічної роботи[1;5]. 

Завдання соціально-психолого-педагогічної діагностики 
в роботі практичного психолога, соціального педагога 

навчально-виховного закладу полягають: 
• у вивченні та оцінюванні особливостей діяльності і розвитку учнів 
(вихованців), мікроколективу (класу чи референтної групи), шкільного колективу 
в цілому, неформальних молодіжних об’єднань; 
• дослідженні спрямованості впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та 
сімейного виховання, позитивного виховного потенціалу в мікрорайоні та 
джерела негативного впливу на дітей і підлітків; 
• знаходженні переваг особистості дитини, її "проблемного поля'', 
індивідуально-психологічних, особистісних особливостей; 
• встановленні причини відхилення у поведінці дітей, підлітків, причини 
соціального неблагополуччя сім "ї; 
• сприянні  виявленню обдарованих дітей; 
• виявляє дітей з емоційними та інтелектуальними затримками розвитку. 

Комплексне вивчення особистості учня: 
1. Опитувальник «Девіантна поведінка особистості» 
2. Анкета оцінка взаємин підлітка з класом 
3. Анкета визначення вмінь саморегуляції та особливостей мотивації 
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4. Опитувальник «Наскільки ти адаптований до життя?» (За Фурманом) 
5. Методика «Закінчи речення». 
6. Анкета «Життєві компетентності випускника школи». 
7. Проективна методика дослідження особистості (Модифікація В.Михайла) 
«Стосунки дитини з батьками, вчителями» 
8. Методика «Стиль поведінки» 
9. Методика «Вивчення рівня соціалізації старшокласників» 
10. Методика «Агресивна поведінка» (за Є. Ільїним та П. Ковальовим) 
11. Методика «Дослідження самооцінки» (За Т. Дембо, С. Рубінштейном) 
12. Анкета «Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок». 

Висновки. Таким чином, метою комплексної соціально-психолого-
педагогічної діагностики в роботі  має стати формування психологічної 
готовності жити в нових умовах, що забезпечує швидке включення  в нове 
соціальне середовище. У вирішенні цього завдання мають брати участь усі 
елементи системи, в яку включена дитина: вихователі, педагоги, класний 
керівник, психологи та інші працівники  освітніх закладів. 

Практичний аспект роботи психолога з обдарованими учнями полягає в 
корекційній роботі з його особистістю, а точніше – з системою його зовнішніх і 
внутрішніх відносин. Розглядаючи особистість як систему відносин, можна 
виділити відносно автономні сфери, які класифікуються за відомими і 
зрозумілими ознаками: емоційна сфера, соціум, саморозвиток і самопізнання. 
Практичний психолог, соціальний педагог, вчителі розв'язують алгоритми 
обдарованості, враховуючи всі аспекти цього освітнього процесу. 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ НА 
ПІДГОТОВКУ ЮРИСТІВ ДЛЯ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 

Анотація. У статті розглядаються питання застосування інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі при підготовці юристів для 
правоохоронних органів. Застосовано порівняльно-правовий метод дослідження 
правових явищ у контексті розгляду соціокультурного середовища та його 
складових. 

Ключові слова: освіта, соціокультурне середовище, інновації, інформаційна 
культура, право. 

Abstract. The article considers the application of information and communication 
technologies in the educational process in the training of lawyers for law enforcement 
agencies. The comparative-legal method of research of legal phenomena in the context 
of consideration of the socio-cultural environment and its components is applied. 

Key words: education, socio-cultural environment, innovations, information 
culture, right. 

 
Питання вдосконалення підготовки фахівців у сфері юриспруденції було 

актуальним у всі часи існування такої підготовки. Кожен історичний часовий 
відрізок створював свої соціально-психологічні, економічні та інші умови, 
накладав відбиток на процес підготовки юристів, визначав особливості та 
специфіку вирішення проблем і завдань, що виникають у цьому процесі. 

Підхід до постановки та вирішення завдання з підготовки юристів значною 
мірою визначався особливостями та станом тієї епохи, тієї інформаційної 
складової соціокультурного середовища, в якому це завдання ставилося. 

У сучасних умовах юристи замислюються над чітким формулюванням 
проблем з підготовки юристів та пошуком шляхів вирішення з урахуванням 
обставин європейського масштабу та процесів, що відбуваються у житті 
суспільства. Починаючи міркувати над цією проблематикою, не повинні 
ігнорувати та приймати до керівництва загальновизнаний філософський 
принцип про загальний взаємозв'язок всього сущого. Ми не можемо не зважати  
на таку визнану істину повсякденного людського мислення – «не можна 
осягнути неосяжне». 

Вивчаючи цю актуальну тему, вченому-досліднику бажано визначити коло 
питань, обмеживши певними межами. Розглядаючи питання інноваційного 
розвитку інформаційного та громадянського суспільства, не можна не 
передбачити впливу інформаційних технологій на соціокультурне середовище (у 
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тому числі на правове) процесу підготовки професіоналів-юристів для 
правоохоронних органів.  

У розгляді цих питань необхідно виходити із чіткого розуміння ключових 
понять: «інформаційні технології», «соціокультурне середовище», «правове 
середовище» та «інноваційний розвиток». 

Трактування першого поняття дано у законодавстві, де під інформаційними 
технологіями розуміються процеси, методи пошуку, збирання, зберігання, 
обробки, надання, поширення інформації та способи здійснення таких процесів 
та методів [1]. 

Щодо трактування другого поняття – «соціокультурне середовище» – у 
науковому співтоваристві єдності у визначенні немає. Соціокультурне середовище 
має набір елементів та відповідних сфер життєдіяльності [2, ч. 46-47]. 

У межах соціокультурного середовища проживання та сфери активності 
людини виділяють певні компоненти – сфери життєдіяльності, кожна із яких має 
три основних рівня: предметно-просторове оточення людини: інформаційна 
складова середовища; ціннісно-орієнтаційна складова. 

Інформаційна складова соціокультурного середовища включає такий 
елемент як правове інформаційне середовище. Саме поняття правового 
інформаційного середовища увійшло теорію та практику правознавства [3]. Але 
з приводу трактування в науковій спільноті зустрічаються розбіжності. Чітко і 
однозначно це поняття трактується, фахівцями у сфері права, соціологами, 
філософами.  

Щодо поняття «інноваційний розвиток», то у науковій спільноті 
спостерігається різноманітність у розумінні та трактуванні. Процес 
інноваційного розвитку – це сукупність і взаємозв'язок двох складових – 
реалізації інноваційних проектів та розвитку інноваційного потенціалу у різних 
сферах суспільства. 

Визначальну роль інформаційно-правової складової соціокультурного 
середовища грає інформаційна культура. Саме поняття «інформаційна культура» 
у науковій літературі має різні тлумачення. Економісти під нею розуміють 
знання та навички ефективного користування інформації, які передбачають 
різнобічні вміння пошуку потрібної інформації та її використання. 

Соціокультурне середовище суспільства та його інформаційно-правова 
складова, надають визначальний вплив на інноваційну інформаційну культуру. 

Інновації в будь-якій сфері життя пов'язані з новою інформацією. Це 
набуває значної ваги при формуванні інформаційного суспільства в Україні. 
Саме тоді під терміном «інновація» розумілися «новація», «новаторство» та ряд 
похідних від них. Акцент ставиться на поєднання новаторських ідей, наукових 
відкриттів, винаходів, з ефективним, максимально прискореним впровадженням 
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у практику, у всі сфери життя, де інновації можуть сприяти соціальному 
прогресу. 

Оцінюючи соціально-культурне середовище та його складові, слід 
зазначити, що воно є надзвичайно складним і суперечливим соціальним явищем. 
У соціально-культурному середовищі переплелися ціннісні основи минулого до 
набуття Незалежності, та цінності перехідного періоду 90-х років, що 
ознаменували перехід до ринкової економіки та демократичного суспільного 
устрою. У даному середовищі вплетені та сформовані цінності сучасного 
періоду, у якому чітко визначено яке суспільство, який соціально-політичний 
устрій ми хочемо створити, вступивши у Європейський Союз. 

В Основному законі України записано, що в Україні визнається ідеологічне 
різноманіття [4]. Ніяка ідеологія не може встановлюватися як державна або 
обов'язкова. В Україні зізнаються політичне різноманіття, багатопартійність. Як 
випливає із змісту Конституції України, держава та соціальна дійсність не має 
ідеології.  

Ідеологію можна не «озвучувати», але існування та функціонування 
держави, та будь-якої політичної чи правової діяльності неможливе без ідеології. 
А плюралізм державної ідеології навряд чи може забезпечити сталий та 
прогресивний розвиток суспільства та держави. Ще більший сумнів викликає 
вплив подібного державного плюралізму на сферу права та підготовку кадрів 
професіоналів-юристів для правоохоронних органів, зокрема. 

У статті 1 Конституції проголошено, що Україна є демократичною 
правовою державою. Однією з важливих стратегічних цілей України є побудова 
правової держави. Це означає підвищення ролі права у всіх сферах життя 
суспільства та зростання соціальної ролі громадян, професійно пов'язаних із 
правом, юридичною сферою діяльності, зокрема, з юридичною освітою. 

У країні юридичних навчальних закладів у всіх різновидах набагато більше, 
ніж було до 1 грудня 1991 року. Важко говорити про якість підготовки та 
особливо якість роботи юристів в умовах воєнного стану та того, що відбувається 
сьогодні у сфері права у країні. 

На характер соціокультурного середовища суспільства та конкретного 
вишу, впливають практично всі процеси, що відбуваються у вузькому колі 
різноманітних відносин усередині закладу освіти, та у зовнішньому по 
відношенню до вишу середовищі у всьому різноманітті, складності, 
суперечливості, динамічності. 

Є підстави задуматися над питанням про те, як впливають масові негативні 
процеси в інформаційній сфері (інтернет, засоби масової інформації) щодо 
порушень правопорядку в країні на стан підготовки юридичних кадрів. Тут мову 
можна вести про корупцію, що пронизує всі сфери та рівні діяльності державних 
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установ та громадських інститутів, шахрайство в особливо великих розмірах, 
одержання неправомірної вигоди у всіх сферах життя, всього не перерахувати. 

Як можуть впливати на професійну підготовку майбутніх юристів процеси 
та події, що відбуваються, такі як тероризм, грабежі та вбивства, наркоманія, 
різного роду насильство, включаючи педофілію. Адже молоді люди, які 
вивчають теорію права готуються присвятити трудову діяльність у правовій 
сфері, не можуть не сприймати таку інформацію, що йде з Інтернету та інших 
засобів масової інформації. 

Щодо самого поняття інновацій у сфері освіти та юридичної освіти зокрема, 
то це поняття пов'язане з ширшими за змістом поняттями «якість життя» та 
«якість освіти». Ефект від запровадження інновацій у цій сфері проявляється 
через досить тривалий час. Ці обставини роблять педагогічні інновації вкрай 
ризикованою галуззю. Йдеться фактично про «експерименти» з людьми в 
сучасному різноманітному та швидко мінливому інформаційному середовищі. 

Крім нововведень, що повертають нас до «забутого старого», в сучасній 
системі освіти зустрічаються дуже оригінальні. Великої популярності у сучасних 
технологіях навчання користується повсюдне застосування інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Традиційна освіта передбачає навантаження навчальних дисциплін 
надмірною інформацією. За інноваційної освіти так організовано управління 
навчально-виховним процесом, що викладач виконує роль наставника. Але 
небезпекою процесу запровадження інновацій у систему освіти є надмірна 
«технологізація» навчального процесу. 

Інформаційні інновації у системі освіти підвищують ефективність, якість, 
рівень підготовки фахівців, але вони виступають лише засобом, що підвищує 
можливості процесу навчання, але не повинні повністю замінювати традиційні 
педагогічні методи. 

Небезпека полягає в тому, що молода людина, під впливом інформаційних 
технологій, свідомо чи мимоволі певною мірою стає придатком механізму, 
продуктом та жертвою «технічного прогресу». В освіті, проблематиці та 
небезпекам, що виникає під впливом інформаційних технологій приділяється 
недостатньо уваги. Але це окрема дуже актуальна тема, нерозривно пов'язана із 
проблематикою створення сприятливого соціокультурного середовища та 
застосування інформаційних технологій у сфері освіти. 
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УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ – МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

Анотація. В статті наведено аналіз кадрових показників української науки; 
структури та змісту українських інструментів підтримки молодих вчених. 

The article provides an analysis indicators R&D personnel of Ukraine, structure 
and content of Ukrainian tools to support young scientists. 

Ключові слова: молодий дослідник, кадровий потенціал науки, державна 
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Вступ. Розвиток науки, прикладних та фундаментальних досліджень, 
визнано на межі ХХ-ХХІ століть ключовим механізмом, що забезпечує 
національну конкурентоспроможність в інформаційну епоху. Однак, зазначене 
широко визнається, але часто вступає в протиріччя з управлінськими рішеннями, 
що приймаються на державному рівні для стимулювання розвитку науки. 
Незважаючи на декларації зацікавленості держави в цьому питанні, 
результативність державної науково-технічної політики оцінюється 
неоднозначно. В певному ступені реформи національної системи науки, що 
проводяться протягом часів незалежності України, викликають обґрунтовану 
критику щодо позитивних наслідків декларованого курсу щодо гармонійного 
входження в Європейський дослідницький простір, Європейський простір вищої 
освіти тощо. Українська наукова система тривалий час потерпає від кризи: 
скорочується фінансування наукової діяльності, яке відповідно негативно 
впливає на її кадрову структуру [1].  

Побудова об’єктивної картини кадрового потенціалу науки ускладнюють 
розходженням національного та європейського підходів до визначення категорії 
«молодий вчений», конкретизації його статусу.  

Заходи, що пропонуються перш за все органами державної влади, розбудова 
інструментів підтримки молодих вчених на центральному і місцевому рівнях 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80Text
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(програм і проектів), їх локальне фінансування поки не дають комплексного 
результату. Фактично важко визначити достовірний обсяг фінансування, 
спрямований на підтримку молодих вчених, ефективність реалізації кожного з 
інструментів підтримки, їх системну результативність. 

Попередні дослідження – огляд літератури.  
Проблема відтворення наукового знання є глобальною та перманентною. Її 

сучасний етап характеризується: 1) зростання залежності науки від 
державногофінансування; 2) продовження глобалізації науки – цифровізації  
знань, прагненню к її відкритості; 3) активізації процесів конкуренції 
дослідників, наукових колективів, зокрема, що проявляється в стимулюванні 
гонки за наукометричними показниками, що розвивається.  

Coates H. відзначає, що державна наукова політика у світі стала «таємною 
стратегією» завдяки комерціалізації, цифровізації і дипломатії, за якої уряди 
закликають університети демонструвати суспільну цінність, яку вони 
створюють, визначаючи науку як інструмент геополітичної конкуренції [8]. 
Надаючи фінансування уряди формують новий державний інструментарій 
контролю за сучасними науковими установами, потужно впливаючи на способи 
організації і здійснення академічної діяльності. Разом з тим, як зазначають de 
Rijcke et al., одностороння відповідальність не сприяє укріпленню довіри, може 
негативно вплинути на інноваційні методи викладання і досліджень [9]. 
Söderlind J., Geschwind L., визначають, що наукова ефективність інтерпретується 
академічними менеджерами шведських університетів застосуванням показників, 
важливих для отримання ресурсів, підтримки прийняття рішень, хоча ці 
показники часто вважаються неспроможними для оцінки наукової якості [10].  

Наголос на науковій ефективності, що забезпечується перш за все 
індивідуальними науковими результатами, дозволяє аналізувати наукові 
підходи, ґрунтуючись на  залежності між науковою продуктивністю і віком. Так, 
Nesvetailov G. A. вважав, що колективи, які займаються фундаментальними 
дослідженнями мають щонайменш на половину складатися з дослідників 
молодше 40 років [11]. Він пояснювал це тим, що вчені середнього віку мають, 
як правило, не тільки високий рівень кваліфікації і наукової активності, але й 
достатній досвід для керівництва проектами і підготовки молодих дослідників. 
Найбільша ймовірність отримання значущих наукових результатів у молодих 
вчених була підтверджена Diamond, A. M. на прикладі американських 
математиків [12].  

Підсумовуючи можна визначити, що умови, за якими формується нове 
покоління дослідників, орієнтують їх на нову модель конкурентоспроможного 
виконавця, діяльність якого легко описати та перевірити, формалізуючи 
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параметри його діяльності. Молоді дослідники є найбільш вразливою в цьому 
сенсі часткою наукового співтовариства. 

Результати дослідження.  
Динаміка розвитку кадрового потенціалу науки України в контексті 

формування інструментарію підтримки молодих дослідників надає багато 
матеріалу для формування проблемного поля та його подальшого аналізу.  

Фактично кадровий потенціал української науки протягом років 
незалежності постійно скорочується. Так, кількість українських дослідників у 
2020 році складала 51427 осіб, скоротившись за п’ять років з 2016 р. майже в 1,3 
рази (з 63,7 тис. дослідників), за десять років з 2010 року – у 2,6 рази (з 133,7 тис. 
дослідників) [4].  

Зазначене скорочення формує нову вікову структуру науково-кадрового 
потенціалу (рис.).  

Рис. Кількість українських дослідників, задіяних у виконанні НДР за віком 
у 2020 році 

 
Джерело даних: [4]. 
В 2020 р. частка дослідників в віці до 39 років складала майже третину їх 

загальної чисельності (30,7%), що дозволяє стверджувати, що на фоні науки 
європейських країн українська наука виглядає достатньо молодою. Майже 
кожний п’ятий дослідник був у віці до 35 років, зокрема – більш ніж кожний 
четвертий доктор філософії  (4933 з 17830). Однак, молодь віком до 40 років 
складала лише 4,2% всіх дослідників – докторів наук (299 з 7046) [4]. 

Розглянемо укрупнену структуру наукового потенціалу. Будемо вважати, 
що молоді дослідники – це група від 24 (випускники магістратури) до 39 років 
(для докторів наук – до 40 років) з віковим діапазоном у TМ = 39 - 23 = 16 років; 
зрілі вчені перебувають у віці від 40 до 59 років із діапазоном у TЗ = 59 – 40 = 19 
років; групу літніх учених становлять особи віком старше 60 і умовно до 70 років 
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з діапазоном TЛ = 70 - 60 = 10 років. Тоді загальна вікова шкала працівників науки 
(віковий діапазон) становитиме T = TМ + TЗ + TЛ становить 47 років.  

Розглянемо статистику вікової структури дослідників. В таблиці наведено 
періоди реструктуризації. Можна бачити, що у 2002 р. основною групою були 
дослідники зрілого віку, наприкінці 1-го десятиліття відбулася рокіровка, за 
якою значно збільшилась частка групи молодих дослідників, а наприкінці 2-го 
десятиліття на фоні зменшення загальної чисельності дослідників, збільшилась 
частка літніх вчених за рахунок зменшення частки молодих.     

Таблиця. Укрупнена вікова структура дослідників, задіяних у виконанні 
НДР, %  

 
Вік 2002 2012 2020 

До 40 років 28,9 36,3 30,7 

40-59 років 53,8 38,0 38,3 

60 та більше 17,4 25,8 31,0 

 
Джерело даних: Держстат України, розрахунки автора 

Серед загальноприйнятих інструментів наукової політики, спрямованої на 
подолання кадрової кризи, можна виділити застосування різних механізмів 
підтримки окремих категорій дослідників. Найбільш поширеними є механізми 
підтримки молодих вчених. Саме ці механізми уточнюють статус дослідників – 
молодих вчених.  

В Україні сформовано потужну розгалужену державну систему підтримки 
молодих вчених, до якої входять:  

1. Іменні стипендії: 1.1. Президента (з 1995 р., 300 стипендій (з 2013 – 250), 
Верховної Ради (з 2008 р., 30 стипендій, з 2022 р. – 50), Кабінету Міністрів 
України (з 1995 р., 320 стипендій);  

1.2. Премії: Президента (з 2001 р., до 40 премій), Верховної Ради (з 2008 р., 
20 індивідуальних та колективних (до 4-х осіб) премій, з 2020 – 50), Кабінету 
Міністрів України (з 2000 р., одна з 6 номінацій – за наукові досягнення);  

1.3. Гранти Президента: для молодих вчених (з 2003 р., 77 грантів), для 
молодих докторів наук (з 2010 р., 2).  

Окрім того, підтримка молодих вчених (стипендії, премії, гранти тощо) 
здійснюється деякими академіями наук (зокрема – з 2022 р. стипендій імені 
академіка НАН України Б.Є. Патона для молодих вчених Національної академії 
наук України – кандидатів наук (докторів філософії) і докторів наук та грантів 
НАН України дослідницькими лабораторіями / групами молодих вчених НАН 
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України та органами місцевого самоврядування (наприклад – премій Київського 
міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – 
міста-героя Києва (з 2017 р., 100 премій), зокрема за напрямом «наукові 
досягнення»).  

Також є інші правові акти органів державної влади з підтримки молоді, що 
включають напрями підтримки науки. Деякі європейські фонди та програми 
передбачають можливості підтримки українських молодих дослідників. В 2022 
році кількість програм та проектів українських дослідників збільшилась, 
інституційно вони здійснюються на міжнародному, національних, академічних 
рівнях, рівнях окремих іноземних університетів та наукових установ.   

За показниками 2020 року премії президента, парламенту отримали 155 
молодих вчених (з них 66 – з закладів вищої освіти, ЗВО), стипендії парламенту 
– 30 осіб (20 – ЗВО). 

Використаний механізм підтримки відноситься до інструментів позитивної 
дискримінації (positive discrimination), що передбачає надання преференцій 
окремій категорії дослідників. Доктрина афірмативної дії (affirmative actions) або 
«позитивної дискримінації», не будучи дискримінацією за своєю суттю, є 
предметом численних дискусій як політичний засіб, що загрожує породженням 
т. з. зворотної дискримінації. Ключовим моментом цієї доктрини є масштабна 
активізація соціальних ліфтів, що зазвичай дозволяє особам з вразливих 
соціальних груп реалізувати перспективи досягати найвищих статусних позицій 
у конкретній системі. Однак, застосування інструментарію позитивної 
дискримінації, повинно супроводжуватися: 1) чітким встановленням статусу цих 
осіб; 2) формуванням правових режимів преференцій, з урахування забезпечення 
протидії зловживанням цими преференціями; 3) визначенням бар’єрів, обмежень 
та компенсацій осіб, що підпадають під ефект «зворотної дискримінації» – 
обмеження відповідних прав іншим членам суспільства наявністю переваг 
локальним групам осіб.  

Законодавство встановлює основне визначення вченого: «вчений – фізична 
особа, яка проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і 
отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати» та похідні: 
«ад’юнкт», «аспірант», «докторант», «науковий працівник», «науково-
педагогічний працівник», «молодий вчений» [2]. 

Зазначимо, що національна статистика науки використовує термін 
«Дослідники – наукові та інженерно-технічні працівники, які професійно 
займаються НДР й безпосередньо беруть участь у створенні нових знань, 
продуктів, процесів, методів та систем, а також адміністративно-управлінський 
персонал, який здійснює безпосереднє керівництво дослідницьким процесом (у 
тому числі керівники наукових організацій та підрозділів, які виконують НДР). 
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Дослідники, як правило, мають вищу освіту другого, третього або наукового 
рівня (відповідно до Закону України "Про вищу освіту"). До дослідників можуть 
бути включені аспіранти й докторанти» [4]. 

На сьогодні, незважаючи на чисельні дослідження, немає однозначного 
розуміння, хто de jure має статус молодого дослідника. Українське законодавство 
використовує термін «молодий учений», в іноземній практиці використовується 
як термін «молодий вчений» (Young Scientists) [5], так й більш вживаний 
«дослідник на початку (або – ранньому етапі) кар’єри» (ECR, Early Career 
Researcher)».  

У сучасному світі сформувались різні системи підтримки молодих 
дослідників. Існує три підходи з законодавчого встановлення статусу молодого 
вченого за критеріями: 1) віку; 2) критерію ідентифікації за етапами розвитку 
наукової кар’єри; 3) гібридний за віком та етапом наукової кар’єри.  

Основи статусу молодого українського вченого сформовано за критерієм 
виділенням максимального віку (окрім освітніх та кваліфікаційних ознак):  
«молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не 
нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, 
який має науковий ступінь доктора наук (пункт 11 статті 1» [2]. Тобто виділено 
дві категорії молодих вчених: 1) магістр віком до 35 років та 2) доктор наук віком 
до 40 років. Аналогічні виділення за цим критерієм  застосовуються також в 
Російській Федерації, Казахстані, Білорусі.  Інший підхід – за критерієм 
ідентифікації за часом присудження наукового ступеню. Зазначений підхід 
реалізовано в Законі Республіки Польщі «Про вищу освіту і науку»: «Молодим 
науковцем є особа, що провадить наукову діяльність, яка: 1) є докторантом або 
академічним працівником – і не має наукового ступеня доктора філософії або 2) 
має науковий ступінь доктора філософії, від присудження якого ще не минуло 7 
років, і працює в закладі вищої освіти» (ч. 2 статті 360) [3]. Або: «Молодий 
дослідник» (Young Researcher) — науковець протягом перших 10 років (зайнятий 
у еквіваленті повної зайнятості) наукової діяльності, включаючи період наукової 
підготовки, з моменту отримання університетського ступеня, що надає доступ до 
докторантури в країні, в якій отриманий ступінь (ступінь має давати право 
власнику почати навчання в докторантурі без необхідності здобуття будь-якої 
додаткової кваліфікації) і які ще не отримали ступінь доктора [5]. «Молодий 
вчений (Young Scientist) визначається як аспірант або дослідник на початку 
кар'єри у будь-якій галузі науки; активний у дослідницькій кар'єрі, як правило, 
ще не повністю встановленою; отримав ступінь доктора філософії або 
еквівалентну докторську кваліфікацію до 10 років тому; у віці зазвичай від 30 до 
40 років» [7]. 
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Органи державної влади України працюють над реформуванням наукової 
політики шляхом зміни критерію ідентифікації молодих вчених: з існуючого 
критерію за віком до критерію за етапами розвитку наукової кар’єри. Так, 
передбачалось завдання розроблення та внесення на розгляд парламенту проекту 
Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» (МОН, вересень 2021). Були визначені очікувані результати та 
показники у разі прийняття акта, зокрема: «Перехід до державної підтримки 
молодих вчених на основі застосування критерію ідентифікації за етапами 
розвитку наукової кар’єри. Застосування до визначення терміну «молодий 
вчений» критерію кількості років після отримання наукового ступеня» [6]. 

Резюме. В Україні побудована потужна система підтримки молодих вчених, 
що забезпечує як конкуренцію інструментів так й молодих дослідників.  
Інструментарій підтримки постійно вдосконалювався, збільшувалися її обсяги, 
напрями та склад груп, які мають можливості претендувати на підтримку.  

Сучасну національну державну політику з активізації ролі та місця молоді в 
науці варто вважати недосконалою з наступних позицій. По-перше, зазначене 
стимулює подальше перенасичення ринка наукових кадрів молоддю і 
викривлення раціональної вікової структури контингенту дослідників. По-друге, 
український інструментарій підтримки молодих дослідників орієнтований на 
«додатковий заробіток», жодний з інструментів не дозволяє його 
використовувати в якості основного джерела доходів, потребують суміщати 
декілька видів діяльності (адміністративну, викладацьку, наукову тощо), мати 
декілька джерел доходів. Втретє, зазначене призводить до ускладнення 
сформувати нову тематику дослідження, вимагає часто просто пролонгувати (а 
значній кількості випадків подання заявок – до деякої часткової чи формальної 
модернізації раніше проведених досліджень, у першу чергу – проведеного 
раніше дисертаційного дослідження). Вчетверте, формується дисбаланс 
державної наукової політики між прагненням підтримувати встановлені наукові 
і науково-технічні пріоритети та підтримки конкретної категорії науковців. 
Вп’яте, пріоритет політики індивідуальної підтримки молодих дослідників 
призводить до посилення «автономізації» (індивідуалізації) наукової діяльності, 
втрати сенсу їх участі у розвитку наукових колективів. Вшосте, з точки зору 
соціальної рівності, з правової точки зору підтримка молодих дослідників є 
формою дискримінації інших вікових груп науковців. Зазначене набуває нової 
гостроти в умовах, коли відбувається загальне різке скорочення фінансування 
науки при більш-менш збереженні у довоєнних обсягах фінансової підтримки 
молодих дослідників.  

В цілому, фрагментарність системи, сформована історично, невідповідність 
її локальних цілей цілям національної та європейської наукової політики, вади із 
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моніторингом та аналізом її застосування дозволяють пропонувати нові завдання 
її реформування, приведення у відповідність з сучасними реаліями. 
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МУЗИЧНО-ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті розглядається музично-ігрова діяльність як один із 
найдоступніших видів залучення дітей дошкільного віку до творчості, виховання 
особистості засобами музичного мистецтва. 

Ключові слова: музично-ігрова діяльність, музична гра, творчість, творчі 
здібності. 

The article considers musical and gaming activities as one of the most accessible 
types of introducing preschool children to creativity, educating a personality through 
musical art. 

Key words: musical and game activity, musical game, creativity. 
 
Музика та різні види музичної діяльності формують особистість дітей 

дошкільного віку, тому можна із впевненістю стверджувати, що емоційно 
сприйнятий музичний твір відіграє важливу роль у розвитку почуттів дитини. 
Одним із найдоступніших видів прилучення дітей дошкільного віку до творчості, 
музичного мистецтва та виховання особистості за допомогою музичного 
мистецтва є музично-ігрова діяльність.  

Музично-iгpовa дiяльнicть – цe оcвiтньо-виxовний фeномeн, cтpуктуpно i 
фундaмeнтaльно пiдпоpядковaний мотивaцiйно-цiльовим, змicтовим, 
пpоцecуaльно-оpгaнiзaцiйним зaвдaнням оcобиcтicного pозвитку дитини; цe 
зaciб употужнeння cоцiaлiзaцiї дитини в умовax доцiльного її включeння в 
добpовiльну, xудожньо cпpямовaну, полiкультуpно оcнaщeну колeктивну 
взaємодiю [2, с. 159]. 

Ocкiльки гpa є ocнoвним видoм дiяльнocтi дoшкiльникiв, музичнo-iгpoвa 
дiяльнicть мoжe cтaти нaдзвичaйнo дiєвим зacoбoм pозвитку твоpчиx здiбноcтeй 
дiтeй дoшкiльнoгo вiку. У музично-ігровій діяльності поєднуються музика, рух 
та слово, що відповідає природньому розвитку дошкільника. Г. Пaдaлкa 
cтвepджує, що музичнa гpa зa умов aктивiзaцiї її виxовної функцiї є eфeктивним 
зacобом виxовaння дpужнix cтоcункiв дiтeй у колeктивi [3]. 

Музика є потужним засобом художнього виховання дітей. Найкоротший 
шлях до емоційної свободи дитини, зняття напруги, розвитку художньої уяви – 
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це шлях через гру, фантазування, вигадування. Все це може дати музично-ігрова 
діяльність.  

Заняття, на яких активно використовується музична гра, не тільки вводять 
дітей у світ прекрасного, а й розвивають сферу почуттів, колективізм, дружні 
стосунки, уміння поставити себе на місце іншого, радіти і співпереживати разом 
із ним. Дитина починає відчувати, що логіка – це не єдиний спосіб пізнання світу, 
що прекрасним може бути і те, що не завжди зрозуміло і звично. Усвідомивши, 
що немає істини однієї для всіх, дитина вчиться поважати чужу думку, бути 
терпимою до різних точок зору, вчиться перетворювати світ, розвиваючи 
фантазію, уяву, здатність спілкування з оточуючими дітьми. 

Музична гра є ефективним засобом соціалізації, самовираження та 
самореалізації дітей дошкільного віку. 

У музичній грі здійснюється розвиток: 
- творчих здібностей, 
- рухової активності; 
- емоційної чутливості та сприйнятливості. 
Музичні ігри значно активізують розумову діяльність дошкільника, 

впливають на самостійну музичну діяльність, яка набуває творчого характеру. 
Музично-ігрова діяльність представлена у формі рухливих, музично-

дидактичних, хороводних, пальчикових ігор, ігор-драматизацій, ігор-діалогів, 
ігор-імпровізацій, а також різноманітних ігрових прийомів та ігрових ситуацій. 

Особливою є атмосфера заняття, у якій захопленість, внутрішній комфорт, 
розкутість досягається широким використанням комунікативно-рухових ігор, які 
передбачають участь як дітей, так і дорослих. Подібна атмосфера бажана у будь-
якій дії, а у грі вона просто безцінна. Саме вона дозволяє здійснити ідею гри, 
головну змістовну суть якої є активна творча діяльність дітей. 

Педагогічна спрямованість ігрових занять з дошкільниками очевидна: 
поглиблюються знання у сфері мови, музики, пластики; заняття проходять 
цікавіше і, що надзвичайно важливо, дитина розкривається, почуває себе 
вільніше, починає фантазувати, діяти, творити заради радості. У цій радості є 
особлива животворча сила, яка передбачає подолання скутості та 
сором’язливості, набуття впевненості  та віри в себе. 

Всі види ігор у закладі дошкільної освіти  мають сприяти творчому розвитку 
дітей. 

Існує багато музичних ігор, завдяки яким у дітей дошкільного віку 
розвиваються творчі здібності: 

– музичні пластичні та імпровізаційні ігри; 
– музично-дидактичні ігри; 
– музично-ритмічні ігри; 
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– ігри рухливого характеру [1]. 
Музичні пластичні та імпровізаційні ігри вимагають від дитини певних 

акторських навичок. Важливо під час проведення таких ігор враховувати вікові 
психологічні особливості розвитку дітей. Просто гра для них – це спосіб пізнання 
та освоєння навколишнього світу, а пластична гра – початок художньої 
діяльності. Пластичні імпровізації розраховані не на пасивне виконання вказівок 
педагога, а на активну участь дітей, які виступають співучасникми цілісного 
педагогічного процесу. 

Музично-дидактичні ігри мають бути прості та доступні, цікаві та 
привабливі. Тільки в цьому випадку вони стимулюють бажання співати, слухати, 
грати, танцювати, засвоюючи при цьому елементарні поняття. 

У музично-ритмічних іграх діти вчаться розрізняти ритмічні зміни в музиці 
і відповідно передавати це у рухах, наприклад, утворюючи  великі та маленькі 
кола, змінювати крок при різнохарактерній музиці (марш-полька); виконувати 
ігровий виразний рух відповідно до характеру звучання музики. 

Ігри рухливого характеру допомагають виховати активність, самостійність, 
ініціативу дітей. Вони дозволяють оптимально чергувати інтелектуальне та 
фізичне навантаження на дітей. 

Музична гра у повсякденному житті закладу дошкільної освіти 
представлена рухливими іграми у супроводі музики на різних заняттях, 
прогулянках, ранковій гімнастиці, самостійній музичній діяльності. Це не просто 
заповнення вільного часу дітей, а спланований та цілеспрямований педагогічний 
прийом для розширення та закріплення у дітей творчих здібностей. Завдяки 
музичним іграм створюється певний настрій, гра об’єднує,  дисциплінує дітей. 

Самостійна музична гра виникає безпосередньо з ініціативи дітей. Кожна 
дитина намагається по-своєму висловити те, з чим ознайомилася на музичному 
занятті, вона наполегливо, з цікавістю повторює елемент танцю або підбирає 
мелодію на елементарному музичному інструменті тощо. 

Таким чином, використання музичних ігор із елементами творчості, 
варіативність музичних ігор, створення позитивної мотивації у процесі гри 
передбачає успішний розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку.  
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ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ 
ПРОЄКТНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ ПРОЦЕСОМ 

«УНІВЕРСАЛ-ОНЛАЙН» В ПРАКТИКУ РОБОТИ ЗЗСО УКРАЇНИ 
Вступ. Соціальна проблема особистісного розвитку учнів в тому числі 

обдарованих в закладах загальної середньої освіти характеризується 
педагогічною спільнотою в більшості  випадків негативно, тому потребує 
перегляду та підтримки на рівні держави і в цілому у нашому суспільства.  

Актуальною залишається проблема цілеспрямованого, усвідомленого 
підходу до визначення освітньої стратегії й тактики, реалізація яких можлива за 
умови входження національної системи освіти до європейського соціально-
культурного простору через збагачення традиційних та інноваційних моделей і 
технологій в організації у взаємодії всіх учасників освітнього середовища.  

Реалізація в ЗЗСО України гуманістичної педагогіки співробітництва, 
партнерства, співтворчості повинна передбачати перехід від навчально-
дисциплінарної моделі організації педагогічного процесу за старою 
інформаційно-пізнавальною парадигмою на до моделі особистісно-
розвивальної, якої кожна особистість учня розглядалася як творча 
індивідуальність з задатками обдарованості. 

Особистісно-розвивальний підхід потребує створення інноваційної  цілісної 
особистісно-розвивальної освітньої системи для ЗЗСО ЗДО, для забезпечення 
повноцінного розвитку кожної особистості учня стосовно реалізації Закону 
України «Про освіту» де мою є всебічний особистісний розвиток дітей 
дошкільного і шкільного віку.   

Для цього на сучасному етапі розвитку системи освіти на зміну окремим 
методикам і безсистемним психолого-пелагічним технологіям, що 
використовуються в повсякденній практиці повинні прийти інноваційні 
психолого-педагогічні Інтернет технології, що об’єднані в цілісну особистісно-
розвивальну систему. 

Досвід роботи автора а саме: вчитель і класний керівник, директор закладу 
середньої освіти, інспектор обласного управління і головний психолог обласного 
управління освіти, директор обласного центру практичної психології і 
завідуючий обласної психолого-педагогічної консультації, державний 

mailto:kyrichuk@ukr.net
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управлінець міністерства сім’ї і молоді, доцент кафедри психології управління 
ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», завідуючого відділом 
проєктування розвитку обдарованості Інституту обдарована дитина НАПН 
України дав можливість зробити декілька комп’ютерних програм і діагностично-
аналітичних комплексів, які стали основою створення інноваційної особистісно-
розвивальної освітньої системи та автоматизувати її в хмарному сервісі 
проєктного управління освітнім процесом «Універсал-онлайн». 

Основний зміст. Особистісно-розвивальна система створена на основі 
фундаментальних психолого-педагогічних досліджень вітчизняних та 
зарубіжних вчених педагогів та психологів, що використовують сучасні 
інформаційні Інтернет технології. 

Позитивні результати, що стосуються особистісного розвитку учнів ЗЗСО 
досягаються за рахунок проєктування особистісно-розвивального змісту, що 
створюється на реалізацію задач особистісного розвитку вихованців в класних 
колективах та завдань закладу, які конструюються за результатами системного 
аналізу комплексної соціально-психолого-педагогічної діагностики всіх 
учасників освітнього середовища закладу. 

Впровадження в практику роботи особистісно-розвивальної інноваційної 
освітньої системи та хмарного сервісу проєктного управління освітнім процесом 
«Універсал-онлайн» проводиться в п’ять етапів. 

На першому діагностично-аналітичному етапі впровадження в 
технологічних модулях хмарного сервісу «діагностика і «аналіз» проводиться 
опитування учасників освітнього середовища закладу: учнів, класних керівників, 
батьків дітей таж заносяться результати медичного огляду вихованців. 

За результатами комплексної соціально-психолого-педагогічної діагностики в 
сервісі проводиться системний аналіз на предмет диференціації проблем і 
потенційних можливостей особистісного розвитку учня за чотирма сферами: 
фізичною, психічною, соціальною, духовною.  

За визначеними індикаторами результатів аналізу проблем і потенційних 
можливостей учасників освітнього процесу здійснюється в сервісі психолого-
педагогічне прогнозування особистісного розвитку кожного учня, класних 
колективів та закладу освіти в цілому. 

Забезпечує реалізацію даного етапу впровадження в основному 
психологічна служба та адміністрація закладу освіти. 

Проведення комплексної діагностики учасників освітнього процесу за 
більше як ста критеріями особистісного розвитку учнів за чотирма сферами а 
саме  фізичною, психічною, соціально та духовною проводиться у першому 
технологічному модулі хмарного сервісу «діагностика».  
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Використання сервісу дозволяє автоматизувати діагностично-аналітичну 
частину роботи психологічної служби закладу освіти, звільнивши при цьому час 
практичних психологів і соціальних педагогів на проведення корекційно-
розвивальної з дітьми та консультативно-профілактичну роботу з батьками та 
педагогічними працівниками.  

За рахунок опитування учасників освітнього процесу в онлайн-режимі в 
сервісі не потребує анкет та бланків, а також суттєво економиться час 
працівників психологічної служби проводити діагностику учасників освітнього 
процесу дистанційно в онлайн-режимі. 

Опитування всіх учасників освітнього процесу проводиться два 
діагностичні зрізи протягом одного навчального року в усіх класних колективах 
закладу постійно за весь час навчання вихованців.  

Визначені проблеми та потенційні можливості учнів за результатами 
комплексної діагностики в сервісі систематизуються на індивідуальні, групові, 
колективні, масові в другому технологічному модулі сервісу «аналіз».  

Результатом системного аналізу в сервісі за всіма діагностичними 
методиками створюється автоматично таблиці. матриці, діаграми, 
характеристики, рекомендації, візитні картки тощо більше 500 варіантів вибірок 
та визначається динаміка розвитку кожної дитини і вихованців класного 
колективу та груп в цілому. 

На другому етапі прогностично-конструюючому в технологічному модулі 
сервісу «конструювання» результати діагностики систематизуються, 
здійснюється прогнозування особистісного розвитку кожного учня за 
визначеними індикаторами та за результатами аналізу конструюються задачі 
особистісного розвитку учнів в класних колективах на семестр (колективні, 
групові, індивідуальні) та виховні завдання закладу на навчальний рік.  

Процес конструювання завдань закладу та задач особистісного розвитку 
учнів проводиться за допомогою сервісу в процесі аналізу причинно-
наслідкових зв’язків проблем та потенційних можливостей розвитку вихованців 
з врахуванням факторної ваги кожного діагностичного критерію в залежності від 
віку дітей та гендерних відмінностей.  

Конструювати конкретні завдання закладу та задачі особистісного розвитку 
учнів без спеціально створеної психолого-педагогічної технології, що 
автоматизована в сервісі практично не можливо. Адже при проєктуванні навіть 
не значної частини за показниками діагностичних критеріїв особистісного 
розвитку учнів в сервісі створюються сотні тисяч варіантів (алгоритмів) на 
вирішення одної проблеми або розвитку потенційної можливості особистісного 
розвитку дитини. 

Результатом даної психолого-педагогічної технології є візитні картки на 
класні колективи на кожний навчальний семестр та заклад на навчальний рік в 
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яких визначені проблеми і потенційні можливості особистісного розвитку учнів 
(індивідуальні, групові, колективні) з виховними завдання закладу а також 
задачами особистісного розвитку учнів класних колективів.  

На третьому етапі впровадження хмарного сервісі є програмно-
моделюючий проводиться проєктування проблемно-цільового змісту в проєктах 
закладу та педагогічних працівників на виконання виховних завдань закладу та 
тактичних задач особистісного розвитку учнів в класних колективах, які 
сконструйовані в другому етапі впровадження цілісної системи. 

Для проєктування проблемно-цільового змісту в сервісі створено два 
технологічні модулі сервісу: «програмування» і «моделювання». 

В технологічному модулі сервісу «програмування» в інформаційному 
банку зберігаються освітні навчальні програми і демонстраційні проєкти, які 
створюються користувачами хмарного сервісу після відповідної експертизи на 
ефективність.  

З метою отримання проблемно-цільового змісту освітній зміст 
навчальних і виховних програм і демонстраційних проєктів в п’ятому 
технологічному модулі «моделювання» проєктуються на виховні завдання 
закладу та задачі особистісного розвитку учнів класних колективів.  

В процесі моделювання на основі предметно-орієнтованого змісту 
створюється сюжетна лінія освітніх проєктів для закладу та педагогічних 
працівників.  

Навчальні і виховні проєкти складаються з модулів, зміст яких 
знаходиться в міні-модулях.  

Результатом даного етапу в п’ятому технологічному модулі сервісу 
моделювання створюються сюжетна лінія навчальних проєктів вчителів-
предметників, виховних класних керівників, корекційно-розвивальних 
працівників психологічної служби та цільових освітніх проєктів закладу. 

Четвертим етапом впровадження є проєктно-плануючий. 
На цьому етапі проводиться проєктно-модульне планування закладу та всіх 

педагогічних працівників.  
Планування роботи всіх учасників освітнього процесу і закладу з 

використанням хмарного сервісу відрізняється від традиційних підходів тим, 
що зміст, методи та організація освітнього процесу чітко підпорядковуються 
конкретним цілям та проблемам закладу, на вирішення конкретних 
проблемами і потенційним можливостям учнів в класних колективах.  

Для цього в шостому технологічному модулі сервісу «планування» 
сюжетна лінія освітніх проєктів проєктується на агорами граф-сітки за 
напрямками роботи та підрозділи закладу. Також в даному технологічному 
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модулі визначаються конкретні учасники, виконавці, відповідальні та дати 
реалізації міні-модулів освітніх проєтів.  

Весь процес проєктно-модульного планування реалізації проєктів 
передбачає певний порядок, розподіл у часі та визначення лише конкретних 
термінів виконання.  

Характерною особливістю всіх типів і видів планів закладу, класних 
керівників, психологічної служби є відсутність одноразових запланованих 
заходів (міні-модулів), що як правило більшість в традиційних планах ЗЗСО є 
не ефективними (один безсистемний захід має не більше чотирьох відсотків 
ефективності). 

В технологічному модулі «планування» сюжетна лінії проєктів 
проєктується педагогічними працівниками на два алгоритми а саме структуру 
за підрозділами та напрямками роботи закладу результатом в алгоритмах 
сервісу автоматично (3D) створюється сім типів планів роботи для закладу та 
по три типи планів для класних керівників, працівників психологічної служби, 
вчителів-предметників з особистісно-орієнтованим змістом.  

Останнім п’ятим етапом впровадження хмарного сервісу є корекційно-
розвивальний. 

На цьому етапі в сьомому технологічному модулі сервісу «творення» за 
рахунок проєктування в трьох вимірній проєкції (3D) завдань етапів міні-
модульності та індивідуальних задач особистісного розвитку учнів в класних 
колективах створюється за допомогою конструктора уроків і виховних системних 
заходів (міні-модулів) сценарії занять з особистісно-розвивальний змістом.  

У восьмому технологічному модулі в сервісі «реалізація» проводиться  
регулювання і управління процесом реалізації особистісно-розвивального 
змісту освітніх проєктів та визначається ефективність та результативності 
роботи педагогічного колективу.  

Для цього у восьмому технологічному модулі «реалізація» педагогічні 
працівники мають можливість визначити ефективність освітнього процесу, на 
предмет реалізації конкретних виховних завдань та тактичних задач 
особистісного розвитку учнів в класних колективах.  

В дев’ятому технологічному модулі сервісу «моніторинг» проводиться  
аналіз результатів особистісного розвитку учнів, класних колективів та  закладу 
освіти в цілому.  

Моніторинг особистісного розвитку учнів, що проводиться за результатами 
діагностичних зрізів дає можливість проводити системний аналіз стану 
особистісного розвитку кожного суб’єкта педагогічного управління, порівнювати 
його з результатами попередніх діагностичних зрізів, відслідковувати динаміку та 
закономірності розвитку окремих учнів, класних колективів та закладу в цілому. 
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Результати даного п’ятого етапу впровадження є сценарії занять з особистісно-
розвивальним змістом, протоколи ефективності реалізації освітнього процесу та 
моніторинг особистісного розвитку учня у вигляді порівняльних таблиць. діаграм. 
графіків тощо, що використовуються для  визначення результативності роботи 
педагогічного колективу протягом навчальних семестрів та навчального року в 
динаміці.   

Динаміка позитивних змін особистісного розвитку учнів в ЗСО насамперед 
залежала від кількості впровадження технологічних модулів сервісу та 
цілеспрямованості і системності проведення освітнього процесу. 

Наприклад, впровадження педагогічними колективами тільки  
діагностично-аналітичного і прогностично-конструюючого етапів впровадження 
покращують результати особистісного розвитку учнів в цілому на 22%.     

Впровадження в практику роботи програмно-моделюючого і проєктно-
плануючого, покращує результати ще на 18–20%. 

Результативність освітнього процесу ще підвищується на 28% при 
впровадженні п’ятого етапу корекційно-розвивального. 

Результатом впровадження цілісної особистісно-розвивальної системи, що 
автоматизована в хмарному сервісі проєктного управління освітнім процесом є:  

- втричі зростає рівень інтеграції та згуртування учнів в  класних 
колективах, підвищився в середньому на 43% життєва активність учнів, 
особливо в соціально-комунікативній діяльності. 

- значних успіхів досягається в формуванні ціннісних орієнтацій та 
пріоритетів вихованців у таких групах видів діяльності, як: соціально-
комунікативна – на 74 %; навчально-пізнавальна – на 63 %; громадсько-корисна 
– на 41%; національно-громадянська – на 26%. 

- знижується рівень ізоляції та відторгнення учнів в класних колективах, в 
середньому на 68 %. Так наприклад середній показник по Україні (при виборці 
400 ЗЗСО) з ізоляції та відторгнення учнів становить 33% в експериментальних 
закладах, що використовують сервіс ізоляція учнів становить в середньому  7%. 

- в багатьох учнів вдається провести корекцію вад особистісного розвитку, 
наприклад, тривожність знизилась в середньому на 38%; імпульсивність на 27%; 
схильність до нечесної поведінки на 39%; агресивність на 25%; тощо. 

Висновок. Будь-яке проєктування, в тому числі і проєктування освітнього 
процесу, на основі концептуального аналізу ситуації створює ідеальний образ 
бажаного майбутнього, виявляє тенденції розвитку, планує ті зміни, які 
відкриють дорогу корисним і обмежать або ліквідують можливості розвитку 
небажаних тенденцій. 

Таким чином, проєктування освітнього процесу повинно бути спрямоване 
на покращення існуючих освітніх систем, вирішення насущних проблем освітніх 
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установ шляхом розробки цільових і проблемних проєктів та втілення їх в 
реальність.  

Під соціально-педагогічним моделюванням розуміється відображення 
провідних характеристик відтворюваної системи (оригіналу) у спеціально 
сконструйованому об'єкті-аналогу (моделі), який в чомусь простіше оригіналу і 
дозволяє виявити те, що в оригіналі приховано, неочевидно в силу його 
складності й інтонації суті різноманіттям явищ.  

При цьому модель повинна мати схожість з оригіналом, бути здатною 
заміщати його в певних відносинах і відкривати нові властивості оригіналу, нові 
можливості його вдосконалення.  

Сучасні умови роблять необхідністю впровадження соціально-
педагогічного проєктування і моделювання в особистісно-розвивальну освітню 
систему в нашій країні.  

Тому з кожним роком ця необхідність все більш і більш зростає і кожний 
ЗЗСО і ЗДО та інші заклади освіти повинні застосовувати і впроваджувати в 
своїй практиці методи проєктування та моделювання освітнього процесу. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ І ДУХОВНЕ ВИХОВАННЯ 
ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

Анотація. Національно-патріотичне і духовне виховання обдарованих дітей 
є найважливішою умовою формування їх, як особистостей. Дослідження дало 
змогу оцінити рівень інформованості батьків, про важливість введення для 
їхніх дітей у навчальні плани курсів за вибором, що належать до соціальної, 
здоров'я збережувальної, мистецької, громадянської освітніх галузей та ін.  
Варіативна складова, яка містить такі курси, дає розуміння дітьми впродовж 
шкільного життя основ моралі та духовності. Дослідження дозволило 
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з'ясувати реальну картину, чому у навчальних планах багатьох закладів освіти 
відсутні курси за вибором, які мають формувати фундамент особистості учня 
- його національно-патріотичну та духовну позицію у дорослому житті. Нами 
досліджено, яким курсам надається перевага і з чим це пов'язано. 

Ключові слова: національно-патріотичне і духовне виховання, курси за 
вибором, навчальний план, світогляд, обдаровані діти, громадянин, 
особистість. 

Annotation. National-patriotic and spiritual upbringing of gifted children is the 
most important condition for forming them as individuals. The study allowed to access 
the level of awareness of parents about the importance of introducing for their children 
in the curriculum of elective courses related to social, health, art, civic education and 
others. The variable component, which includes such courses, gives children an 
understanding of the basics of morality and spirituality during school life. The study 
revealed a real picture of why the curricula of many educational institutions do not 
have elective courses that should form the foundation of the student's personality - his 
national-patriotic and spiritual position in adult life. We investigated which courses 
are preferred and what they are related to. 

Key words: national-patriotic and spiritual upbringing, follow the choice, initial 
plan, skygazer, gifted children, person, speciality. 

 
«Сьогодні українське суспільство спрямовує свої зусилля на створення 

умов, які б забезпечили фундаментальну потребу людини у свободі вибору цілей 
і особливо у вираженні власних духовних цінностей». Так сказав свого часу 
академік НАПН України І. Д. Бех. Адже, що може бути важливішим, ніж основа 
формування особистості, якою є громадянська позиція та духовний розвиток.  

У ХХІ ст. ніщо так сильно не турбує людину мислячу, як занепад духовності 
людства. І, якщо патріотизм можна продемонструвати, то духовний рівень 
людини є чимось сокровенним, яке ніхто не бачить. Духовність знаходиться 
глибоко в душі і серці,  але усі вчинки і світогляд людини залежить саме від цієї 
складової.  Дослідження  проблем, які пов'язані з процесом формування у дітях 
національно-патріотичного та духовного рівня  розвитку завжди будуть 
актуальними. Особливо чітко це розумієш і бачиш на тлі війни і агресії, які 
сьогодні випробовують українців на міць.  

Ми дійшли висновку, що в шкільному віці, як ніколи, варто сконцентрувати 
увагу і зусилля над вихованням громадянської позиції та духовним розвитком 
підростаючого покоління. Введення курсів соціальної, мистецької чи 
громадянської освітніх галузей у навчальні плани є тим інструментом, який ми 
маємо використати у благих цілях заради майбутнього української нації. 

Зрозуміло, що поняття патріотизм і духовність, не варто розмежовувати.  Як 
показує досвід, дослідження вітчизняних і закордонних вчених  нерозривно 
проводилися по цих двох прямих, які є основою формування освічених 
інтелігентних людей. Серед вчених І. Д. Бех, А. Є. Миколаєнко, Г. В. Кіщенко, 
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Т. Пахотіна, Ю. Афанасьєва, О. Базилевська, Н. Вишнівська, А. Кримський,     
В. В. Рибалка та ін. Особлива увага сьогодні приділяється патріотизму і 
духовності  на Круглих столах та конференціях. Адже дослідження і обговорення 
представниками культурної еліти нашої країни цих важливих питань є 
незамінним у формуванні патріотизму і духовної культури у сучасної молоді, як 
майбутньої інтелігенції суверенної України. 

По-перше, в освіті останнім часом сильно відчувається неправильно 
виставлені акценти на тих питаннях, які є найважливішими. Взагалі склалося 
враження, що першочергові проблеми, які потребують щоденного опрацювання 
і обговорення залишились на задньому плані. Ми ведемо мову про виховання у 
дітях патріотизму і духовності. Хоча саме поняття «виховання» зникло зі 
сторінок шкільної документації. Тепер виховна робота школи чи робота 
окремого класного керівника має назву «організаційно-масова». По-друге, існує 
проблема кадрів, які у закладах освіти читають предмети варіативної складової. 
Прикладом є ситуація, коли вчитель початкових класів чи біолог, отримавши 
сертифікат триденних курсів, читає «Фінансову грамотність». Звісно, вчитель, як 
ніхто інший, може бути універсальним солдатом, але, як показує практика, це 
мають бути педагоги, які займаються ідеологічною роботою цілодобово, і є 
учасниками конференцій, симпозіумів, семінарів. Але в ідеалі такі курси за 
вибором мають читати викладачі ВНЗ. По-третє, різні питання, а тим паче 
фінанси і менеджмент можна пояснювати учням так, як прописано в авторських 
посібниках і програмах. Тобто орієнтуватись на тенденції світової економіки та 
викликів часу. Але можна пояснювати матеріал за принципом «двостороннього 
меча». Наприклад, моделювати ситуації, де діти розуміли б, що все залежить у 
чиїх руках знаходяться гроші, керівництво чи влада. Варто пояснювати, якою 
має бути людина, що отримала ці можливості матеріального світу. 

Для того, щоб будь-який навчальний матеріал був корисним для учнів і 
розкривав їх обдарованість, заклад освіти обов'язково має підготувати грунт, на 
якому ці знання будуть плодоносити.   

Фундаментом для навчання завжди було, є і буде виховання в дітях 
розуміння моралі, культури і духовності. Звісно, якщо у дорослому житті людина 
знаходиться на перших двох рівнях існування (біологічний, матеріальний), то 
знання, які вона отримала є потенційно небезпечними в першу чергу для 
держави. Адже ми не можемо з впевненістю стверджувати, що освічена або 
обдарована дитина стане представником майбутньої інтелігенції суверенної 
України. 

Отже, головним завданням закладів середньої освіти є виховання в 
підростаючому поколінні почуття патріотизму і відповідальності за державу, яка 
створила умови для формування їх, як особистостей. Звісно,  неможливо людині 
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залишити нерозумне і йти за покликанням, якщо не замислюватися над сенсом 
свого життя. Відповідь на такі глибокі питання може дати лише виховання у 
дітях  духовного рівня  розвитку.  

Феноменально пояснив взаємодії науки і культури відомий академік НАН 
України І. Дзюба. Він сказав, що здатність чи нездатність науки як вищої форми 
інтелектуальної діяльності бути людяною, етичною, екологічною стає 
предметом гострих і амбівалентних обговорень. Тобто вже тут ми простежуємо 
взаємовплив  етики, як науки про мораль. Адже поведінка людини і її дії чітко 
окреслюються принципами і поняттями, які в ній сформувались. Та ніщо просто 
так не з'являється у характері вчинків і думок людських. Абсолютно усьому 
людину в дитячому віці потрібно навчити і показати їй приклад. Випливає, що 
кожен крок у освоєнні, у пізнанні світу – це і крок у пізнанні місця людини в 
світі, а отже – і самовизначення людини. 

Відповідь на такі складні філософські питання цілком зрозумілі. І ми чули 
принаймні хоча б раз у житті їх з уст батьків чи вчителів. Основи та істини, за 
якими людина має жити, не піддаються ані мінливій моді, ані глобалізації. Адже 
ніхто ніколи не зможе зруйнувати докорінно межу між добром і злом, правдою 
та брехнею. Завжди будуть ті, хто будь-якою ціною збережуть істину існування 
людства. Завжди знайдуться представники інтелігенції, які дбатимуть про 
виховання у підростаючих поколіннях почуття обов'язку та відповідальності за 
своє життя та життя співгромадян.  

Варто зауважити, що більшість батьків учнів, не зовсім розуміють, а 
точніше не проінформовані, що саме вони є тим штурвалом, який допомагає 
дитині рухатись по життю. Саме батьки мають обирати для своїх дітей предмети 
варіативної складової, які виховували б в підростаючому поколінні міцні 
громадянські позиції, основи духовності. 

В Україні освітня політика працює таким чином, що держава дала усі 
можливості на місцях відділам освіти і закладам, обирати ті траєкторії руху, які 
б максимально наближали  нас до виховання, особливо в обдарованих дітях,  
чіткі  координати для подальшого розвитку країни. Але важливо пам'ятати, що 
наша держава сьогодні потребує у першу чергу молодь, яка сформована, як 
патріоти та духовно багаті люди. Адже лише ті, хто щиро вірить, любить і 
надіється на свою націю вартий того, щоб формуватися в Україні, як професіонал 
в конкретній сфері.  

Варто пам'ятати слова відомого французького письменника А. де Сент-
Екзюпері про те, що людина зобов'язана вміти шукати можливості серед 
труднощів, падінь і невдач. Але безумовно фундаментом для такої діяльності має 
бути глибоке розуміння того, що знання, уміння та навички, яким ми навчаємо 
підростаючі покоління, спрямовуються лише для розуміння цього світу і 
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допомоги ближньому, який так само, як і ти крокуєш по життю до спільної мети 
– процвітаючої України та формування себе, як громадянина християнської 
демократичної держави. 

Таким чином, проблематика розвитку національно-патріотичного і 
духовного виховання обдарованих дітей та й вцілому підростаючого покоління 
є вкрай актуальними проблемами педагогіки. Лише розуміння того, що людина 
є частиною творіння Божого, дозволить кожній несформованій особистості в 
особі учнів, полюбити цей світ і розкрити свою обдарованість задля розв'язання 
проблем на локальному, державному та глобальному рівнях. Адже індивідуальне 
буття кожної людини є необхідною складовою існування людств. 
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ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ 
ЯКОСТЕЙ В ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ 

Анотація. У статті здійснено теоретичний аналіз наукових джерел щодо 
формування підприємницьких якостей в обдарованих старшокласників закладів 
позашкільної освіти як в Україні так і за кордоном: Сполучених Штатах, 
Нідерландах, Англії. Описано традиційні та підприємницькі підходи, які 
включають спектр навчальних та робочих програми, що розвивають та 
формують підприємницькі якості обдарованих учнів в позашкільних навчальних 
закладах: програми Mini-Enterprise і Mini-Society, план Далтона, програма 
Studiehuis,  Монтессорі, Дженаплана, Рудольфа Штайнера. 

Ключові слова: підприємницькі якості, ідентифікація підприємницьких 
компетенцій, обдарованість. 
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Аnnotation. The article provides a theoretical analysis of scientific sources on the 
formation of entrepreneurial qualities in gifted high school students in out-of-school 
education both in Ukraine and abroad: the United States, the Netherlands, England. 
Describes traditional and entrepreneurial approaches, which include a range of 
educational and work programs that develop and shape the entrepreneurial qualities 
of gifted students in out-of-school educational institutions: Mini-Enterprise and Mini-
Society, Dalton Plan, Studiehuis, Montessori, Jennaplan, Rudolf Steiner. 

Key words: entrepreneurial qualities, identification of entrepreneurial 
competencies, talent. 
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Проблему формування підприємницьких якостей обдарованих 

старшокласників за кордоном вивчали такі відомі вченні: П. Керд, С. Родрігес, 
Х. Лібер, Жд. Сзарко, П. Клінкенберд, Х. Йосвіг, М. Клелланд, Дж. Роттер, 
Ч. Бовман, Ф. Брокгауз, Б. Горвіц, Ф. Монкс, Дж. Гібб, Ф. Гассе, Л. Йовайша, 
М. Гинзбурга, Т. Рашинг, О. Кірбі, А. Голомшток, Н. Робінсон, Ф. Ганье, 
Е. Карадуман, В. Доротюк, Дж. Лакін, Д. Ломан, А. Готфрід. 

Сучасні вітчизняні науковці описують різні класифікації підприємницьких 
якостей та їх розвиток в позашкільних закладах освіти: О. Морін,  
В. Мачунський, Н. Габелко, Г. Сорокоумова, К. Мала, О. Тополь, І. Кондакова, 
Л. Корінної, Л. Курильським, І. Кучерявеко, Н. Балацька, Н. Побірченко, 
Н. Литвинова, В. Синявський, С. Пащенко, М. Шабдінов, Н. Лавриненко, 
І. Мартинюк, І. Назимов, С. Чистякова, А. Журкіна, С. Кулікова, А. Кабацька, 
Л. Шуба, В. Шуба, Г. Корсун. 

Основний зміст. Підприємництво складається з якостей, якими певною 
мірою повинна володіти особистість, яка працюватиме в даній області.  У цьому 
дослідженні розглядається питання, чи можна і як підвищити підприємницькі 
якості обдарованим старшокласникам через позашкільну освіту?  

Підприємницьким якостям бажано навчати в юному віці, оскільки 
обдаровані школярі  ще піддатливі до навчання, а підприємницькі якості можна 
порівняти з рисами особистості, сформованими під час виховання. Завдяки 
впровадженню формування підприємницьких якостей у систему позашкільної 
освіти, усвідомлюється підприємництво як вибір професії та розвиваються 
основні якості, які обдаровані можуть використовувати пізніше в житті. Це 
важливо, особливо тому, що більшість людей, які починають бізнес, мають вік 
від 25 до 40 років. 

Здійснюючи аналіз літератури щодо дослідження підприємницької 
діяльності і пов’язаних з нею якостей,  вважаємо, що це питання потребує 
дискусії і  не має загальновизнаної дефініції підприємництва чи набору якостей, 
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які могли б задовольнити кожного науковця, майбутнього чи реального 
підприємця.  

Традиційна шкільна система навряд чи сприяла б розвитку 
підприємницьких якостей, в даний час на міжнародному рівні розроблено та 
практикується широкий спектр навчальних програм та ініціатив з 
підприємницької діяльності. Можна розрізняти спеціально розроблені програми 
підприємництва для позашкільних закладів за кордоном: програми Mini-
Enterprise і Mini-Society в Сполучених Штатах, а також запровадження більшої 
кількості підприємницьких методів навчання в рамках «звичайної» системи 
освіти, таких як план Далтона та програма Studiehuis в Нідерландах. Хоча 
більшість із цих програм, сприяють розвитку підприємницьких якостей в 
обдарованих учнів на початковому рівні освіти, це рідко є однією з головних 
цілей педагогіки. Програми часто зосереджуються на навичках і знаннях замість 
якостей, при цьому розвиток підприємницьких якостей є ненавмисним побічним 
продуктом [12, с. 56]. 

Посилаючись на проблему ідентифікації підприємницьких компетенцій, 
П. Керд [11] стверджує,  що багато якостей позначаються як підприємницькі, 
включаючи змінні особистості, такі як мотивація досягнень, підприємницький 
потяг, креативність, інноваційність та уява; комунікативні навички, такі як 
ведення переговорів і переконання; управлінські навички, такі як вирішення 
проблем, прийняття рішень, організація та моніторинг; аналітичні навички, такі 
як обчислення та навички представлення даних; навички кар’єри, такі як 
самосвідомість та оцінка, методи планування кар’єри та самостійне навчання; 
знання, такі як комп’ютерна грамотність і знання, пов’язані з бізнесом, а також 
ставлення, такі як чутливість до потреб і наслідків інших, сприйняття самого 
себе (адекватна самооцінка) та гнучкість у складних ситуаціях [11, с. 5]. 

У дослідженнях Софії Родрігес і Ханні Лібер [13] розкривається сутність 
формування підприємницьких якостей, акцентуючи увагу на мислиннєвих 
функціях школярів (підприємницькому мисленні), яке виступає запорукою 
успіху в майбутній професії підприємця та кар’єрному зростанні в даній області 
[13, с. 8]. 

Науковці Жд. Сзарко, Н. Габелко стверджують, що формування 
підприємницьких якостей у обдарованих старшокласників здійснюється через 
навчальний процес, де освітні програми повинні включати навчання 
управлінським якостям, таким як стратегії ведення переговорів і маркетинг, на 
додаток до підприємницьких якостей, таких як креативність, автономія та пошук 
можливостей [9, с. 6]. Ці якості значною мірою відповідають змінним 
особистості, визначеним П. Кердом [10, с. 12].  
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Незважаючи на відсутність консенсусу щодо визначення підприємництва, у 
науковій літературі (Памела Клінкенберд, Г.Сорокоумова, Катерина Мала, 
Х. Йосвіг та ін.)  наводиться широкий спектр характеристик, які відрізняють 
підприємців від непідприємців. Якщо розглядати підприємництво ширше, 
можна стверджувати, що ці характеристики стосуються будь-якого члена 
суспільства. Це стосується культури підприємництва, а не групи підприємців, 
тобто самозайнятих людей [6, с. 8].   

Зовсім недавно В. Мачунський [2] називає підприємницький дух 
«внутрішньою схильністю генерувати різні ідеї та інтегрувати ці ідеї з ресурсами 
та процесами, щоб все відбувалося унікальним чином». Відповідно, Де Боно 
стверджує, що сутність підприємництва полягає в дивергентному або 
креативному мисленні, яке відносять до латерального мислення [2, с. 45]. 
Дотримуючись ідеї О. Тополь [5], про «творче руйнування», Ф. Монкс додає до 
підприємництва компонент дії, описуючи його як творчий процес: 
«Підприємництво слід визначити в найширшому контексті, як процес творчих 
змін. Автор також пов'язує це з підприємницькою освітою, стверджуючи, що: 
«Метою підприємницької освіти має бути стимулювання творчої діяльності та 
самостійної діяльності там, де це необхідно».  Це визначення чітко відображає 
ширший погляд на підприємництво, як воно може бути присутнім у 
повсякденному житті [5, с. 29]. 

Важливо визначити підприємницькі якості, оскільки освітяни потребують 
конкретного визначення того, що є підприємництвом як відправною точкою для 
розробки освітніх програм. Визначення підприємництва як сукупності якостей 
дозволяє обговорити, як ці специфічні якості можна розвивати в системі освіти. 

Небагато вчених пов’язують підприємницькі якості з освітою. 
Користуючись літературними характеристиками підприємництва, Дж. Гібб 
стверджує, що підприємницькі навички, яким слід навчатись, включають 
інтуїтивне прийняття рішень, творче вирішення проблем, управління 
взаємозалежністю на основі знань, здатність укладати угоди, стратегічне 
мислення, управління проєктами, тайм-менеджмент, переконання, продажі, 
ведення переговорів і мотивація людей за допомогою прикладу. Ці навички 
ґрунтуються на кількох основних якостях, таких як впевненість у собі, 
самосвідомість, високий рівень автономності, внутрішній локус контролю, 
високий рівень емпатії до зацікавлених сторін, особливо до клієнтів, 
працьовитість, високі досягнення, висока схильність до (помірного) ризику та 
гнучкість [3, с. 11]. 

Ці основні якості доцільніше включати в освітні програми для дітей, ніж 
якості, пов’язані з управлінням бізнесом, оскільки вони ближчі до особистих 
якостей. Більше того, основні якості, швидше за все, притаманні більше, ніж 
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якості ведення бізнесу, і їх слід вчити в ранньому віці, оскільки буде важко 
розвинути ці якості з дорослими. 

У рамках моделі бізнес-школи Даремського коледжу (DUBS) розрізняють 
різні типи підприємницьких якостей, згрупованих навколо чотирьох 
компонентів: ідеї, планування, дії та самосвідомість (Жд. Гібб). Ідеї включають 
якості пошуку можливостей, дослідження та творчості; планування включає як 
стратегічність, так і вирішення проблем; діяння включає в себе якості ризику, 
автономію, відданість, наполегливість та ініціативу, а самосвідомість охоплює 
впевненість у собі, ініціативу та мотивацію. Ключові підприємницькі якості 
стосуються подолання невизначеності, прийняття прорахованих ризиків, 
креативності, незалежності, відповідальності та вирішення проблем [13, с. 17]. 

Ф. Гассе наводить подібний перелік якостей, що відрізняють підприємців 
від непідприємців: потреба в досягненнях, творчість та ініціативність; прийняття 
ризику та постановка цілей; впевненість у собі та внутрішній локус контролю; 
потреба в незалежності та автономії;  мотивація, енергія та відданість [8, с. 45]. 

Т. Рашинг інтегрує різні точки зору минулих досліджень у набір 
підприємницьких якостей. Цей набір якостей узгоджується з поглядами 
Л. Йовайша, М. Гинзбурга, І. Кондакова, Л.Корінної. У цьому дослідженні набір 
підприємницьких якостей Т. Рашинга – включає пошук можливостей, енергії та 
відданості – буде пов’язаний з навчальними цілями освітніх програм [7, с. 158].  

Вибудовується наступний набір підприємницьких якостей: 
1. Мотивація досягнень характеризується як тенденція ставити складні цілі 

та прагнути до них власними зусиллями.  
2. Потребу в автономії називають бажанням контролювати (і страхом перед 

зовнішнім контролем).  
3. Творчість описується як «розробка нових методів замість використання 

стандартних процедур» (А. Голомшток) [12, с. 135].  
4. Ініціатива включає «мотивацію самостійно розпочати роботу, зробити 

перший крок, бути авантюрним, охоче пробувати нові методи» (І. Кучерявенко) 
[6, с. 14].  

5. Прийняття ризику – якість, яка при здійсненні певної діяльності, тобто 
ймовірність того, що діяльність буде успішною, менше 100 відсотків.  

6. Пошук або визнання можливостей включає пошук або виявлення 
незадоволених побажань і потреб на ринку, які можуть бути задоволені шляхом 
впровадження (нового) продукту чи послуги Н. Балацька [1, с. 89]. 

7. Постановка цілей стосується визначення цілей, яких можна досягти 
шляхом розподілу підприємницьких зусиль.  

8. Самосвідомість означає ступінь реалізму в оцінці власних здібностей 
індивіда, що посилює адекватну реакцію на навколишнє середовище. 
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9. Внутрішній локус контролю – це ступінь, до якої індивід вважає, що 
підкріплення залежать від нього і його власної поведінки (Дж. Роттер) [9, с. 7].  

10. Наполегливість була визначена як «схильність… дотримуватись 
завдання, поки воно не буде завершено» (Л. Курильський) [2, с.12]. 

Хоча в розглянутій вище літературі про формування підприємницьких 
якостей часто стверджується, що багато з них взаємопов’язані, незрозуміло, як 
ці якості пов’язані і які наслідки мають різні взаємозв’язки для навчального 
процесу. Навчання підприємницьким якостям може спричинити побічні ефекти, 
якщо навчені якості пов’язані з іншими якостями. Для простоти в нашому 
дослідженні ці якості будуть розглядатися окремо. 

Хоча підприємницькі якості певною мірою присутні в кожній людині, ми 
припускаємо, що ці якості можна розвивати завдяки освіті. Що стосується 
освітнього процесу щодо формування підприємницьких якостей, існує великий 
розрив між тим, що поширюється в дослідженнях, формуванням освітніх 
програм і підприємництвом на практиці. Освітні програми, як правило, не 
базуються на знаннях, отриманих в результаті досліджень, і, якщо так, то 
доводиться робити вибір між кількома різними наборами підприємницьких 
якостей, що ускладнює розробку освітньої програми. Більше того, практики, 
тобто підприємці, не отримують прибутку від освітніх програм і не зацікавлені в 
векладацькій діяльності, яка приноситиме підприємцю належного доходу 
(С. Пащенко, М. Шабдінов, Н. Лавриненко, І. Мартинюк та ін.) [7, с.160]. 

Прийнято розрізняти три рівні формування підприємницьких якостей та 
відповідні супровідні освітні програми. У початковій школі формується 
обізнаність про підприємництво як про внесок в економіку та як про відповідний 
вибір професії. На початку середньої школи учням пропонується можливість 
самостійно в ігровому навчальному контексті стати підприємцем. Наприкінці 
середньої школи учні набувають підприємницьких якостей і мотивації (І. 
Назимов, С. Чистякова, А. Журкіна, С. Кулікова) [5, с. 78]. 

Хоча Л Курильський і О. Карлсон роблять подібну відмінність між 
освітніми програмами, вони не пов'язують чітко зміст освітніх програм з рівнем 
освіти. Вони стверджують, що програми «обізнаності» можна запропонувати 
групам, які не мають базових знань з підприємництва, тоді як програми 
«готовності» можна запропонувати будь-якому учню, у тому числі молодшому, 
за умови, що вони мають достатню обізнаність [12, с. 135].  

За словами Г. Малдера, навчання повинно включати все більшу складність, 
починаючи з формування усвідомлення і просування до застосування 
підприємницьких якостей в експериментальній обстановці. Автор стверджує, що 
в початковій школі наголос має бути зроблений на набутті підприємницьких 
якостей, середні класи мають зосередитися на сприйнятті та створенні 
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можливостей для бізнесу, а високі оцінки мають підкреслювати якості 
управління бізнесом [2, с. 15]. 

Обговоривши, яким підприємницьким якостям і коли потрібно навчати, ми 
перейдемо до питання, як навчати підприємництву. Вводиться концепція 
навчання та обговорюються декілька теорій навчання, які можуть лягти в основу 
освітніх програм. Крім того, ми звертаємо увагу на умови підприємницького 
навчання та на те, як це відбувається на рівні позашкільної освіти. 

Щоб розробити ефективні стратегії підприємницької освіти, спершу ми 
повинні краще зрозуміти різні теорії навчання, які можна використовувати для 
розробки програм підприємницької освіти. Е. Карадуман, В. Доротюк, 
стверджують, що освітні програми мають базуватися на теорії навчання, в якій 
складні поняття розбиваються на керовані компоненти, а послідовність кроків у 
декомпозиції понять підвищує узгодженість навчальної програми [6, с. 43]. 

Автори розрізняють різні теорії навчання, що лежать в основі конкретних 
програм формування підприємницьких якостей в обдарованих учнів. Як 
повідомляють А. Кабацька, Л. Шуба, В. Шуба, виділяють теорії генеративного 
навчання (Р. Вітрока), навчання на практиці (Л. Девей), стадії когнітивного 
розвитку (О. Ріадер) і таксономію цілей когнітивного навчання (К. Блум) [8, 
с. 57].  Кожна з цих різних теорій навчання має певні наслідки побудови освітніх 
програм або навчальних планів в середній та позашкільній освіті. 

Теорія генеративного навчання базується на припущенні, що мозок активно 
конструює значущі відносини між незнайомими поняттями, знайомими 
відповідними знаннями та досвідом. Навчання Р. Вітроком розглядається як 
генеративний процес конструювання сенсу з власних спогадів, знань і досвіду [2, 
с. 89]. 

Теорія навчання Л. Девей на основі досвіду – або навчання на практиці – 
стверджує, що обдаровані учні особисто беруть участь у навчанні, приймаючи 
рішення та несучи наслідки цих рішень. Воно передбачає активну участь 
обдарованих учнів старших класів у реальних життєвих проблемних ситуаціях, 
що мають важливе значення у підприємницькій діяльності [4, с. 57]. 

Теорія когнітивного розвитку О. Ріадер описує шлях інтелектуального 
зростання обдарованої дитини. Пізнавальний розвиток залежить від взаємодії 
обдарованих дітей з навколишнім середовищем. Розрізняють чотири стадії 
розвитку дитини – сенсомоторну, передопераційну, конкретно-операційну та 
формальних операцій. Когнітивні процеси та погляди обдарованих дітей значно 
відрізняються на різних етапах. Теорія навчання Піаже вказує на те, що система 
освіти може мати важливий вплив на засвоєння дітьми знань, якщо розробка 
навчальних програм відповідає етапам навчання [9, с. 6]. 
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Хоча вчені та тренери (У. Хейлі, О. Гандрі, С. Кікул, Д. Кроулі, Н. Бейкер), 
як правило, не погоджуються щодо певного набору підприємницьких якостей, 
які необхідно розвивати в школі, та є консенсус щодо методики навчання 
підприємництву. Оскільки підприємництво часто асоціюється з такими якостями 
як ініціатива, творчість та самостійність, декілька вчених стверджують, що 
підприємництву слід навчати активним та досвідченим шляхом, стимулюючи 
молодь систематично мислити та діяти як підприємець [6, с. 59]. 

Аллен Готфрід стверджує, що ігри, проєкти та пригодницькі тренінги 
найбільш підходять для навчання підприємницьким якостям. Зокрема, ігри 
підійдуть для створення середовища та навчання на основі досвіду і виступають за 
використання поведінкового моделювання для розвитку підприємницьких якостей. 
З цієї точки зору поведінкова симуляція передбачає зв'язок цілей з конкретними 
ролями викладачів і студентів. Наприклад, щоб виявити та стимулювати 
підприємницький потяг, талант і навички, інструктор повинен бути порадником або 
тренером, слухати, спостерігати та давати зворотний зв’язок, тоді як учень повинен 
активно розмірковувати, ділитися думками, досліджувати різні точки зору та досвід 
[14, с. 25]. Мейєрс висуває гіпотезу, що міні-підприємство є більш потужним 
методом навчання, ніж поведінкове моделювання, оскільки воно включає досвід 
реальних наслідків поведінки [5, с. 14]. 

Поряд із спеціально розробленими проєктами, спрямованими на розвиток 
підприємницьких якостей, підприємництво можна викладати більш 
опосередковано, використовуючи при цьому підприємницькі способи 
викладання та навчання. Дж. Гібб і О. Коттон стверджують, що молоді люди 
повинні «відчути» і випробувати концепцію підприємництва, а не просто вчити 
її більш традиційним способом. Звичайні способи навчання зіштовхуються з 
більш підприємницькими способами навчання [10, с. 90].  

За дослідженнями вище перерахованих вчених можна традиційно розділити 
звичайні та підприємницькі способи навчання для розвитку підприємницьких 
якостей в обдарованих дітей. 

Таблиця 1 
 Звичайні та підприємницькі способи навчання 

№ Традиційний підхід Підприємницький підхід 
1 Орієнтований на зміст Орієнтований на процес 
2 Орієнтована на вчителя Орієнтована на студента 
3 Учитель – експерт Учитель-фасилітатор 
4 «Знай що» «Знай як і хто» 
5 Пасивний учень (отримує знання) Активний учень (генерує знання) 
6 Емоційна відчуженість Емоційна залученість 
7 Запрограмовані сеанси Гнучкі сеанси 
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№ Традиційний підхід Підприємницький підхід 
8 Нав'язані навчальні цілі Узгоджені навчальні цілі 
9 Висвітлення теоретичних понять Практична актуальність теорії 
10 Предметна/функціональна 

спрямованість 
Проблемна/полідисциплінарна 
спрямованість 

11. Боязнь виконати помилково 
завдання 

Навчання на помилках 

12. Вчитель навчає (одностороннє 
навчання) 

Учитель навчається (двостороннє 
навчання) 

 
Ці два шляхи стимулювання розвитку підприємницьких якостей, тобто за 

допомогою спеціально розроблених програм і підприємницьких методів 
навчання у системі звичайної освіти, мають розвиватися й у майбутньому, а 
також, поєднуватись. Шукаючи шляхи стимулювання підприємництва, як 
політики, так і дослідники, як правило, більше зосереджуються на спеціально 
розроблених програмах. Однак ці програми зазвичай мають короткий проміжок 
часу, як правило, охоплюють лише невелику кількість обдарованої учнівської 
молоді і часто підлягають самостійному відбору. Більше того, розвиток 
підприємницьких якостей можна посилити під час навчання в позашкільних 
закладах, охоплюючи більш тривалий період часу, тим самим підвищуючи 
шанси освітньої програми бути ефективнішою. Також можна поєднати обидва 
методи, включивши конкретні програми підприємництва в звичайну навчальну 
програму. 

В інтерактивному навчанні, яке формувало б підприємницькі якості 
обдарованих має бути заохочуюче навчання: шляхом виконання, досвіду, 
експерименту, ризику та помилок, творчого вирішення проблем, зворотного 
зв'язку через соціальну взаємодію; шляхом рольової гри, шляхом вивчення 
прикладів для наслідування; і через взаємодію зі світом дорослих. 

Більш ефективному формуванню підприємницьких якостей сприятиме 
створення відповідного навчального середовища. Згідно з О. Лодевейксом, існує 
ряд вимог, які необхідно виконати, щоб створити таке середовище.  

Навчальне середовище до формування підприємницьких якостей має бути: 
• функціональним і подібним до того, де знання реалізуються на практиці; 
• стимулююча діяльність: обдарованих стимулюють до залучення 

середовища в інтерактивній та інтегрованій формі; 
• посилатися на реальні життєві ситуації, коли обдаровані повинні 

використовувати свої знання в діалозі з навколишнім середовищем і навчитися 
використовувати знання в різних контекстах; 

• включити приклади для наслідування та тренерів-підприємців; 
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• показувати учням, як вони можуть навчатися, стимулюючи їх брати 
відповідальність за власний навчальний підприємницький процес; 

• систематично звертати увагу на усвідомлення обдарованими здібностей, 
дозволяючи їм відчути покращення [6, с. 80]. 

Р. Коттон вважає, що важливо створити середовище, сприятливе для 
підприємництва в цілому. За словами автора різні підприємницькі якості 
вимагають різних методів навчання та іншого освітнього середовища. У цьому 
контексті ініціативу можна стимулювати шляхом сприяння, а не керівництва 
процесом навчання, а наполегливість можна розвивати за рахунок усвідомлення 
того, що обдаровані учні контролюють процесом навчання [4, с. 58].  

Пов’язуючи ініціативу з підприємницькими якостями Г. Корсун [3] 
стверджує, що здатність проявляти ініціативу найкраще розвивається за 
допомогою підходу «знаю хто», де діти досліджують свої стосунки з іншими 
людьми [3, с. 7]. На думку Г. Корсуна [3] якість автономії слід розвивати шляхом 
навчання незалежної поведінки, демонструючи дітям у вправах, як це «бути на 
самоті», досліджуючи різні обов’язки, які несе свобода, та беручи інтерв’ю в 
підприємців в режимі реального часу щодо специфіки роботи у відповідній сфері 
та їх особистісних цілей [3, с.14]. 

Якість прийняття ризику можна  сформувати через участь дітей у проєктах з 
невизначеними результатами та обговорення сценаріїв «що, якщо». Прикладом 
такого проєкту є організація фантастичного ярмарку, де важко передбачити 
наперед кількість учасників та їхню готовність витрачати гроші на (конкретні) ігри. 

На додаток до викладання на досвіді творчості можна також навчати за 
допомогою концептуальних методів, таких як «карта свідомості». Цей метод 
навчання спрямований на побудову взаємозв’язків між факторами і виконується 
шляхом запису проблеми та мозкового штурму щодо пов’язаних питань і в той 
же час встановлення зв’язків між різними проблемами. Цей метод дуже схожий 
на принципи генеративного навчання. 

Методи навчання підприємництву слід додатково досліджувати. Необхідно 
розробити оперативні визначення підприємницьких якостей, які були б зрозумілі 
як для дослідників і викладачів, так і для роботодавців і консультантів. У Європі 
поряд із звичайною системою існують різні шкільні системи, такі як системи 
Дальтона, Монтессорі, Дженаплана та Рудольфа Штайнера. Систематична 
оцінка цих підходів може призвести до визначення елементів навчання 
підприємництву, які можна інтегрувати в звичайну шкільну систему або 
програми навчання підприємництву. 

Різні програми слід оцінювати щодо їх ефективності. Це можна зробити 
шляхом перевірки підприємницьких якостей до та після освітніх програм, а 
також лонгітюдного тестування. Тестування учнів могло б, у свою чергу, 
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сприяти усвідомленню альтернатив, якостей роботи та передбачити її 
результативність. 

Узгодити дослідження підприємницьких якостей, освіти та практики 
підприємництва виявилося важко. Важливо включати погляди різних сторін, 
таких як учасники програми, викладачі, радники, роботодавці та дослідники, під 
час аналізу розвитку підприємницьких якостей. Існують не тільки відмінності у 
сприйнятті відносної важливості підприємницьких якостей між дослідниками та 
іншими людьми, а й між науковцями. Якості, які одні вчені вважають 
важливими, інші нехтують. Важливість цих спірних підприємницьких якостей 
має бути додатково досліджена. Більше того, у наступних дослідженнях слід 
чітко розрізняти різні (переважно психологічні) поняття якостей, установок, 
навичок та характеристик. 

Можна зробити висновок, що розробка адекватних програм 
підприємницької освіти все ще знаходиться на ранній стадії. Для подальшого 
розвитку підприємницької освіти важливо продовжувати формування 
усвідомлення її важливості та стимулювати навчання шляхом передачі 
інформації та обміну досвідом. 
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екологічні стежки, критичне мислення. 

Annotation. This article analyzes ways of developing the creative abilities of pupils 
through projects and experimental activities, conducting independent observations in 
nature, ecological expeditions, excursions in nature, and ecological trails. This helps 
to choose the best technologies in the study of biology and ecology, develop gifts in 
pupils, and increase their cognitive interest in experimental and research work. 

Keywords: biology experiment, study project, educational and nature trail, critical 
thinking. 

 
Головною метою сучасної освіти є створення умов для розвитку і 

самореалізації кожної особистості, оскільки суспільству необхідні творчі, 
діяльні, обдаровані, інтелектуально й духовно розвинені громадяни.  

Творча діяльність дозволяє учневі повною мірою розкрити природні 
здібності, зайняти своє місце в житті, ставити значущі цілі й досягати їх. 

У Кременецькому академічному ліцеї імені У. Самчука особлива увага 
приділяється розвитку обдарованості у процесі впровадження інноваційних 
технологій зокрема через пошуково-дослідницьку діяльність. Встановлено 
критерії для виявлення обдарованості дитини; розроблено та доведено до 
кожного вчителя пам’ятки щодо роботи з обдарованими дітьми.  

Зрозуміло, що для оптимізації навчально-виховного процесу необхідне 
володіння учителем комп’ютером та послідовне і доцільне впровадження 
інноваційних технологій.  

На мою думку, підготувати дитину до повсякденного життя можна лише 
тоді, коли вона уміє застосовувати набуті знання на практиці. Дієвим засобом 
реалізації цього є вироблення в учнів навичок дослідницької роботи з 
використанням методу проєктів як з біології, так і з екології. 

Актуальність теми  полягає в тому, що сучасна школа має створити всі 
умови для саморозвитку та самореалізації кожної особистості; дати можливість 
учням і вчителеві побачити у досліджуваних предметах інструменти творчості – 
доступні, потужні, витончені.  

Реалізуючи проблему, ставлю перед собою таку мету:  визначення шляхів 
застосування теоретичних знань на практиці, вибір оптимальної технології 
навчання. А це спонукає до вирішення таких завдань:  
 поповнення і оновлення знань із проведення дослідницької діяльності через 

біологічний експеримент; 
 розширення пізнавальних інтересів учнів з предмету через розробку власної 

тематики проєктів і дослідницьких практикумів, спостережень, екскурсій у 
природу та екологічних стежок; 
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 усвідомлення цінності набутих знань із метою подальшого використання у 
практичній діяльності [2].  

Задля цього необхідно кардинально змінити навчальний процес, що не 
допускатиме простого викладу інформації, а обов’язкове мотивування, для чого 
триває проєктна діяльність, та застосування необхідної інформації під час уроків 
та в повсякденному житті. 

Проєкт у цьому випадку стає реальною частиною життя учня, який бере 
участь у виконанні конкретних завдань: досліджує природні явища, об’єкти 
рослинного і тваринного світу, здійснює біологічний експеримент у лабораторії; 
працює з інформацією, готує публікацію або презентує проєкт, відповідає за його 
результати, аналізує відгуки про свою роботу [3].  

Актуальним у даному випадку є творчий контакт «учитель – учень» або 
«учитель – група учнів». Наставник має зацікавити учня, навіть подати кілька 
ідей, націлити, спрямувати. Учень може із переліку запропонованих тем обрати 
самостійно ту, яка його найбільше зацікавила.  

Структура проєкту вимагає чітко поставлених завдань, аргументації 
актуальності взятої для дослідження теми; формулювання проблеми 
дослідження, його предмета й об’єкта; визначення методів дослідження; реальне 
проведення дослідження та обговорення отриманих результатів; формулювання 
висновків. 

Є різні варіанти проєктів для учнів: ознайомлювально-орієнтовні 
(інформаційні), творчі, міжпредметні (хімія – біологія, фізика – біологія, основи 
здоров’я – біологія, географія – екологія  і т.д.). 

Найефективніше при підготовці та виконанні проєктів використовувати 
експериментальний  метод, що полягає у створенні штучних ситуацій для 
виявлення певних властивостей живих організмів. 

Практикую такі види експериментів: польові, лабораторні, моделювання, 
оскільки вони дають можливість формувати в учнів установки практичності, 
експериментальності, критичного мислення, комунікабельності, 
спостережливості, адаптивності. 

Для виконання поставлених завдань: 
• проводжу уроки із найефективнішим спрямуванням до проведення 

біологічного експерименту; 
• застосовую самостійне використання учнями мікроскопів під час вивчення 

одноклітинних тварин, бактерій та будови клітини і явищ: плазмолізу, 
деплазмолізу, циклозу; 

• використовую Інтернет-джерела з вказаної проблеми, зокрема сайт студії 
онлайн-освіти EdEra, освітню платформу «Всеосвіта»; 
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• заохочую учнів до виконання дослідницьких проєктів «Орнітофауна 
Кременеччини», «Рослинний і тваринний світ нашого краю: дослідження та 
інтродукція», «Вплив війни на природу», «Проблеми забруднення прісної 
води Кременеччини»; 

•  спонукою учнів до власних спостережень, зокрема, «Пам’ятки природи 
Кременеччини», «Першоцвіти Кременеччини», «Проблеми забруднення міста, 
потічка Ірви». 

Експериментальна проєктна робота проводиться і на екологічних стежках 
за такими маршрутами: 
• «Ліцей – Ботанічний сад – гора Воловиця» з метою вивчення співу птахів і 

дослідження першоцвітів,  
• «Ліцей – формовий сад» з метою дослідження птахів, їх поселення у 

виготовлені учнями шпаківні і гніздівлі; 
• «Ліцей – Ботанічний сад – скелі Словацького» з метою дослідження флори і 

фауни (букова ділянка). 
По дорозі учні розповідають цікавинки про птахів, легенди рідного краю, 

народні прикмети та прислів’я, пов’язані із рослинами та тваринами, що 
готуються напередодні.  

Цікавою роботою є самостійне ведення учнями екскурсії Ботанічним садом 
на тему «Мурашки та їх роль у природі» (одночасно ведеться спостереження за 
усіма видами комах). 

Основні завдання навчальних екскурсій – ознайомлення з окремими 
представниками фауни різних біотопів та загальними фауністичними 
комплексами різноманітних ландшафтів, набуття навичок учнями в проведенні 
екскурсій. Необхідною умовою для ефективного проведення екскурсій є 
максимальна увага і ретельне записування всіх спостережень [1, 5]. 

Учні взяли участь у розробці та захисті проєктів «Цілющі властивості 
лікарських рослин Кременеччини», «Навчально-екологічні стежки як засіб 
дослідження флори Кременецьких гір і виховання екологічної свідомості», 
«Проблеми сортування та переробки твердих побутових відходів», «Сім чудес 
природи нашого краю»; дослідницьких проєктах: 
• «Чому відбувається зміна клімату на планеті?» 
• «Вади опорно-рухової системи у підлітків».  
• «Вплив алкоголю і тютюнопаління на роботу серцево-судинної системи». 

Зрозуміло, що проєктна діяльність учнів – це специфічна форма творчості, 
досліджень й універсальний засіб розвитку людини. Для учнів ліцею у 
підлітковому віці це необхідно для випробування своїх сил і самоствердження, а 
в юнацькому віці – спрямованість у майбутнє й бажання самореалізації. 
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Через використання методу проєктів та експерименту досягнуто таких 
результатів: 

‒ використання біологічного експерименту на уроках і в позакласній 
діяльності є те, що учні намагаються оперативно та критично мислити, 
аналізувати ситуації, які виникають, виробляти самостійні рішення, бути 
відповідальними, коротко і чітко викладати власні думки, розуміти інших 
людей та бути готовими до співпраці;  

‒ учні вміють самостійно організовувати свою роботу і презентувати 
досліджені ними власні напрацювання; 

‒ налагоджено тісну співпрацю, контакти із науковими працівниками 
Ботанічного саду і Національного природного парку «Кременецькі гори»; 

‒  учні беруть участь у творчих конкурсах, екологічних експедиціях, 
проведені природоохоронної роботи серед населення рідного міста; 
готують і виступають із певною програмою екологічної просвіти; 

‒  спостерігається підвищений інтерес в учнів як до біології, так і до 
екології; ліцеїсти виявляють бажання вступати до навчальних закладів на 
спеціальні факультети; наслідувати вчителя; більше пізнавати природу і 
розкривати її таємниці; використовувати набуті знання, навички і вміння 
у подальшій діяльності та в повсякденному житті.  

Підтвердженням позитивного впливу цієї методики навчання є те, що учні, 
яких я навчаю,  є постійними учасниками та переможцями екологічних 
конкурсів, олімпіад, беруть участь у молодіжних конференціях, дослідницьких  
проєктах тощо; нагороджуються грамотами, подарунками і сертифікатами за 
дослідницьку роботу, творчість і знання.  

Творчі доробки, розробки уроків та виховних заходів поширюю у вигляді 
методичних розробок і рекомендацій. Досвідом роботи ділюся на творчих звітах 
учителів і засіданнях методичної комісії природничо-математичних дисциплін 
ліцею, педрадах тощо. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS 
OF HARDINESS OF PERSONALITY 

The article is devoted to the theoretical and methodological analysis of the viability 
of the individual. The term "viability" is analyzed, which is based on the principles of 
existential psychology; the components of personality vitality are characterized, the 
theoretical and methodological basis of the researched concept is investigated, the 
structure of vitality is considered, the mechanisms of vitality and their influence on 
personality are emphasized, the main directions of vitality research are singled out, 
taking into account modern personality methodology. 

Keywords: hardiness, personality, concept, structure, concept of resilience, 
research methods, psychology. 

Статтю присвячено теоретичному та методологічному аналізу 
життєстійкості особистості. Проаналізовано термін «життєстійкість», що 
базується на засадах екзистенціальної психології; охарактеризовано 
компоненти життєстійкості особистості, досліджено теоретико-
методологічний базис досліджуваного поняття, розглянуто структуру 
життєстійкості, наголошено на механізмах життєстійкості та їх впливі на 
особистість, виокремлено основні напрямки дослідження життєстікості, 
враховуючи сучасну методологію особистості. 

Ключові слова: життєстійкість, особистість, поняття, структура, 
концепція життєстійкості, методи дослідження, психологія. 

 
Natural and man-made disasters, social changes, military conflicts, terrorism –all 

this and much more entered the daily life of man and became the main cause of mass 
death and suffering. These events are characterized, above all, by a negative impact on 
the human psyche, causing it traumatic stress, pathological and non-pathological 
mental disorders, the psychological consequences of which may manifest themselves 
over time. The effectiveness of assistance to victims depends primarily on the depth of 
understanding of the mechanisms of influence on human behavior of extreme 
situations, their pathological and non-pathological consequences. Modern society 
presents more and more challenges to a person as a subject of his own life. The 
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subjective qualities of the personality, which determine its viability, are increasingly 
valued. Studies show that resilience interacts with activity, a person's ability to make 
independent decisions, professional and academic success, self-confidence, the ability 
to cope with difficulties, stressful situations, maintain one's health, etc. 

The theoretical and methodological foundations for the study of the phenomenon 
are theories that describe resilience and conceptual constructions close to it: the 
concept of resilience by S. Maddi, the theory of existential courage, courage by P. 
Tillich, the psychology of meaning and the existential approach in psychology by S. 
Kierkegaard, R. May, V. Frankl, E. Fromm, A. Bandura’s concept of self-efficacy, A. 
Antonovsky’s concept of salutogenesis, E. Deci, R. Ryan’s theory of self-
determination. 

Human resilience is understood by scientists as the ability to transform stressful 
circumstances, anxiety and life experience, choose the future and gain meaning. Other 
definitions of the concept are also known. 

One of the first researchers to point to the resilience of the individual as an 
important factor in resistance to difficulties is Susan Kobasa. In her experiments, she 
found that this trait is a key to resistance to stressful events. S. Maddi considered the 
phenomenon of resilience from the point of view of a holistic approach to 
personality.His longitudinal study of the personal characteristics of employees of one 
of the companies, who, under conditions of constant stress, not only did not leave the 
company, but also improved their professional activities, led to the identification of the 
structures of attitudes and skills in these employees that contribute to the 
transformation of a stressful situation into a situation of manifestation of their 
capabilities Classically, stress is understood as a non-specific response of the body to 
any influence of an extreme factor (stressor), which threatens to disrupt homeostasis, 
which consists in stereotyped changes in function nervous and endocrine systems. 
Since the nervous and endocrine systems are the main regulatory systems of the body, 
then further changes occur throughout the body. 

S. Muddi’s doctrine of resilience is consistent with his theory of personality 
(activation theory). This theory describes the consistency or inconsistency between the 
usual and really necessary levels of activation or tension of the human psyche for a 
given situation. The concept of activation in this case denotes the level of psychological 
and neuropsychological energy. This theory emphasizes the importance of information 
and emotional experience that a person receives as a result of interaction with the 
outside world. S. Muddi’ emphasized in resilience a person’s loyalty to himself and 
reliance on his own strength in difficult moments. 

The term hardiness, introduced by S. Maddi and S. Kobasa, translated from 
English means “strength, endurance. The very term “hardiness” is attractive, as it 
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includes the emotionally rich word "life” and the actual psychological property 
expressed by the term “hardiness” 

The concept of resilience, introduced by S. Kobasa and S. Maddi, is based on the 
theoretical approaches of existential psychology and applied psychology of stress. 
According to the authors, hardiness is a system of beliefs about oneself, about the 
world, about relationships with the world.This disposition includes three relatively 
autonomous components: involvement, control, risk taking. The severity of these 
components and resilience in general prevents the emergence of internal tension in 
stressful situations due to persistent coping (hardy coping) with stresses and perceiving 
them as less significant. 

Engagement (commitment) is characterized as the conviction that involvement in 
what is happening gives the maximum chance to find something worthwhile and 
interesting for the individual. A person with a developed component of involvement 
enjoys his own activities. In contrast, the absence of such a conviction creates a sense 
of rejection, a feeling of being “outside” of life. “If you feel confident in yourself and 
that the world is generous, you are inherently engaged” [1] 

Control is the belief that the struggle allows you to influence the outcome of what 
is happening, even if this influence is not absolute and success is not guaranteed. The 
opposite of this is the feeling of helplessness. A person with a highly developed 
component of control feels that he chooses his own activity, his own path. 

Risk acceptance (challenge) – the conviction of a person that everything that 
happens to him contributes to his development through knowledge derived from 
experience - no matter positive or negative. A person who considers life as a way of 
gaining experience is ready to act in the absence of reliable guarantees of success, at 
his own peril and risk, considering the desire for simple comfort and security to 
impoverish the life of a person. Risk taking is based on the idea of development through 
the active assimilation of knowledge from experience and their subsequent use. 

Viable beliefs, on the one hand, affect the assessment of the situation – due to the 
readiness to act actively and confidence in the ability to influence the situation, it is 
perceived as less traumatic. On the other hand, resilience contributes to the active 
overcoming of difficulties. 

Thus, it can be argued that resilience is a certain combination of personality traits 
and skills that allows you to transform difficulties into opportunities. 

The activity of the cardiovascular, respiratory, muscular, and excretory systems 
is sharply intensified, and the activity of the digestive tract and reproductive system is 
simultaneously inhibited. systems. As a result of redistribution of energy the body  gets 
the opportunity to continue operating in changed conditions. Emphasizing the 
protective function stressful changes that occur in the body, G. Cellier gave stress 
another name - the general adaptation syndrome. He also described the phases of the 
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body's response to stressors: 1. Stage of anxiety (6-48 hours), during which the body's 
surface reserves are activated. 2. Stage of resistance, adaptation or counter-shock, 
which is possible by involving the activation of deep resources of the organism. Stage 
duration depends on the overall adaptive capacity body and can often last for years. 
However, if chronic stressor, or its intensity over time increases, there are conditions 
for the transition to the third stage. 3. Stage of depletion, which manifests itself in the 
appearance or exacerbation of chronic diseases any system or body. It should be noted 
that if in the second stage the stressor is eliminated, then the recovery stage occurs [2]. 

Structure of resilience. This system reduces the risk of ill health caused by stress 
and tension in two ways. The first way to reduce tension (fight or flight syndrome) 
when it is already caused by stressors is a healthy lifestyle. 

Another way to reduce the risk of losing health is to cope with disruptive changes and 
chronic conflicts in such a way that, by transforming them, they reduce their degree of stress. 
Reducing the stressfulness of the circumstances leads to a weakening of the response to 
stress, which, in turn, reduces the risk of health problems.To achieve this effect, the process 
of transformative coping must form a certain direction of conscious activity and action. 
Reorientation of consciousness, comprehension of the reasons that actually caused this or 
that event, helps to see the situation in a not so “terrible light”, there is a vision of ways to 
overcome it. The reorientation of actions is associated with the implementation of a plan 
that allows you to include stressful circumstances in a more general life context. Resilience 
is the core of a system that mitigates the effects of difficult life events and helps maintain 
health. The other two components of the system are of a motivational nature. It is resilience 
– a unity of commitment, impact, and challenge – that provides the motivation needed to 
engage in transformative coping and health care on a regular basis. In addition, resilience 
leads a person to interact with other people in the course of which he gives them support 
and receives help and approval from them. Health care and transformative coping, as well 
as social support, can increase resilience. 

S. Maddi describes five main mechanisms, due to which the buffer effect of 
resilience on the development of diseases and the decrease in performance efficiency is 
manifested: assessment of life changes as less stressful; creating motivation for 
transformational coping; strengthening of the immune response; increased accountability 
for health practices; search for active social support that promotes coping. 

Research on hardiness in line with the concept of S. Maddi can be divided into 
four main areas: research on the relationship of hardiness with psychological variables 
that reflect various kinds of problems and disorders; studies of the connection between 
resilience and other positive personality characteristics and substantiation of their 
difference; studies of the relationship of resilience with clinical and behavioral 
variables - health, performance efficiency, etc.; research on resilience development and 
the effects of resilience training. 
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Hardiness indicators turned out to be independent of education, age, gender, 
marital status, status in society, as well as religion and ethnicity. The components of 
resilience develop during childhood and partly during adolescence, although they can 
also be developed in adults. The studies carried out by S. Muddi showed the 
relationship between the level of resilience and the conditions of early childhood 
development. In particular, it was found that the formation of resilient beliefs was 
positively influenced by: stresses in early childhood, such as serious illnesses of 
respondents or their loved ones, financial difficulties, divorces of parents, frequent 
moves, etc.; a sense of purpose in life, developed by significant adults and associated 
with the selection of respondents by their parents as special in something: having 
special talents, playing an important role in the family; building confidence, 
maintaining high standards. The negative impact on the development of resilience in 
childhood is associated with a lack of support and encouragement from loved ones; 
lack of a sense of purpose; lack of involvement, alienation from significant adults. 

The development of resilience is crucially dependent on the parent-child relationship. 
In particular, for the development of the component of participation, acceptance and 
support, love and approval from parents are of fundamental importance. For the 
development of the control component, it is important to support the child's initiative, his 
desire to cope with tasks of ever-increasing complexity on the verge of his capabilities. 
For the development of risk acceptance, richness of impressions, variability and 
heterogeneity of the environment are important. The stress factors of the educational 
environment, which are studied by psychologists, violate the psychological safety, which, 
in turn, leads to “boundary states” and the growth of mental and psychosomatic diseases 
of students. In addition, the period of study often coincides with age-related crises. The 
destructive impact of stress factors, the inability to overcome obstacles, low yardiness can 
lead to inadequate reactions, to the formation of destructive attitudes. 

The modern methodology for studying the resilience of a personality is based on 
various theoretical and methodological foundations: from existential-
phenomenological and behavioral to subject-activity. Numerous studies show that the 
mechanism of action of resilience is the use of productive coping with stressors, 
including active strategies. Hardiness demonstrates a stable positive correlation not 
only with performance, but also with satisfaction with all aspects of work, confidence 
that the organization provides sufficient autonomy and freedom of decision-making.  
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ПРОБЛЕМА ОБДАРОВАНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ ВИДАННЯХ 
НІМЕЦЬКОЮ МОВОЮ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX– ПОЧАТКУ XX СТ. 
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ОГЛЯД ОКРЕМИХ ТЕНДЕНЦІЙ 
Анотація. Розглянуто деякі аспекти поняття «обдарованість» в змісті 

педагогічних видань німецькою мовою з колекції рідкісних видань, що стали 
джерельною базою для укладання науково-допоміжного бібліографічного 
покажчика «Педагогічні видання німецькою мовою другої половини ХІХ ст. – 
1917 р. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України 
імені В. О. Сухомлинського». 
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Annotation. Some aspects of analysis of pedagogical publications in German from 
the collection of rare publications are considered, which became the source base for 
compiling a scientific and auxiliary bibliographic Index «Pedagogical publications in 
German in the second half of the Nineteenth century. – 1917 in the Fund of the 
V. O. Sukhomlynskyi State Scientific and Pedagogical Library of Ukraine». 
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Постановка проблеми. У вітчизняній практиці бібліометричних досліджень 

стало вже досить усталеним трендом дотримання певних правил їх проведення: 
розроблення методики експерименту, формування репрезентативної вибірки, що 
відображає генеральну сукупність процесів, подій, явищ та складає проблемний 
простір досліджуваних об’єктів. Хронологічні рамки визначалися в межах певних 
історичних відрізків, що, за замовчуванням, теж мали усталений характер. 

Дослідження бібліометричних факторів у віддаленій ретроспекції має своїх 
дослідників, та скоріше стосується більше проведення компаративістських 
досліджень тематичного спрямування. 

Проблема обдарованості як складного, багатовимірного конструкту 
досліджується в рамках концепцій соціального та генетично успадкованого 
спрямування. Суперечливість та пошуки аргументів в рамках зазначених 
концепцій, що знаходять своїх апологетів, зникає,  якщо вважати, що потенційна 
обдарованість до різних видів діяльності притаманна більшості дітей. 
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Проблема обдарованості в сучасному суспільстві постійно перебуває в 
центрі уваги науковців. Адже пошуки її вирішення, визначення структури, 
встановлення або моделювання алгоритму, дослідницької траєкторії 
прогностично спрямовує нас до наукового доробку вітчизняних та зарубіжних 
педагогів та психологів XIX – початку XX ст., що зможуть допомогти осмислити 
в історичній ретроспективі діяльність відомих діячів крізь інформаційну призму 
переломних подій у сфері освіти, педагогіки та психології цього періоду. 

Тематично та змістовно наша розвідка перекликається з результатами 
дослідження проблеми обдарованості, що представлені в попередніх 
напрацюваннях, опублікованих в збірнику матеріалів II Міжнародної науково-
практичної онлайн-конференції, що проходила 18–22 серпня 2022 року [1]. 

Джерельною базою для проведення бібліометричного аналізу стали 
педагогічні видання німецькою мовою другої половини XIX – початку XX ст. з 
колекції рідкісних видань фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки 
України імені В. О. Сухомлинського, що систематизовано у підготовленому 
науково-допоміжному бібліографічному покажчику «Педагогічні видання 
німецькою мовою ІІ половини ХІХ ст. – 1917 р. у фонді Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського»1. 

Тезово викладемо основні змістові та структурні складові бібліографічного 
посібника, що складається із семи розділів, в яких представлено німецькомовні 
видання окресленого періоду: офіційні, наукові, виробничо-практичні, 
навчальні, довідкові, літературно-художні видання, епістолярні джерела. 

Змістове наповнення покажчика орієнтоване на максимально повне 
відображення матеріалів щодо актуальних проблем теорії навчання в 
педагогічній думці Німеччини другої половини XIX – початку XX ст., виявлення 
особливостей в освітній практиці закладів професійної педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. В ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 
як головному координаційному центрі мережі освітянських бібліотек МОН 
України та НАПН України зберігаються книжкові пам’ятки, колекції рідкісних 
видань, що належать до Державного реєстру національного культурного 
надбання (ДРНКН), що формується відповідно до правил існуючого «Порядку 
відбору до ДРНКН» та вимагає належного здійснення комплексу робіт щодо 
реєстрації та збереження цих видань [3]. 

Активізація досліджень фондів рідкісних видань проводиться науковими 
бібліотеками – учасницями мережі освітянських бібліотек. Це наукові бібліотеки 
закладів вищої освіти: Національного педагогічного університету імені 

 
 
1 На час підготовки матеріалів до опублікування за матеріалами XІV науково-практичної онлайн-конференції 
«Проєктування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: в умовах воєнного 
стану», 23–24 червня 2022 р., науково-допоміжний покажчик «Педагогічні видання німецькою мовою ІІ 
половини ХІХ ст. – 1917 р. у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського» планувався до оприлюднення. 
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М. П. Драгоманова, Чернігівського національного педагогічного університету 
імені Т. Г. Шевченка, Харківського національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди, Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка, Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича та ін. Студіювання особливостей формування таких колекцій 
проводилося на основі анкетування, вивчення досвіду роботи окремих бібліотек 
університетів, моніторинг сайтів та сторінок бібліотек ЗВО [2]. 

Окреслюючи основні напрями роботи з колекціями рідкісних видань, 
звернення до бібліометричного аналізу сприймається досить незвично, зважаючи 
на опрацювання видань з колекцій цінних і рідкісних джерел, що спрямовує 
зусилля фахівців в площину історичних та теоретичних рефлексій в руслі 
дослідження витоків формування колекцій, персональних книжкових зібрань. 

В той же час бібліометричні розвідки дають емпіричний матеріал для подальших 
досліджень: підтвердження чи спростування певних думок, поглядів, гіпотез. 

Відповідно до мети розвідки сформовано вибірку на основі комплексного 
підходу, насамперед в частині 

‒ цільового пошуку педагогічних видань з акцентовано направленою 
фіксацією на смисловому ряді понять «здібність» (Begabung), 
«обдарованість» (Hochbegabung), «майстерність» (Fächigkeit); 

‒ визначенні окремих творів, видань, в яких виокремлено у назві публікації 
зазначені поняття; 

‒ співвіднесення зазначених понять з семантично близькими поняттями. 
За сформованими пошуковими словами у науково-допоміжному покажчику 

віднайдено декілька видань з релевантними інформаційними результатами, 
представлених на табл. 1. 

Таблиця 1 
Представленість поняття «обдарованість» в назвах педагогічних видань 

у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського XIX–XX ст. 
№ 
п/п Назва твору Автор 

1 

Über Begabung und Gehörsgrad der 
Zöglinge der badischen 

Taubstummenanstalten Gerlachsheim und 
Meersburg : eine statistische Studie, 

zugleich als Beitrag zur Trennungsfrage1 

Georg Neuert 

2 Begabung und Studium2 Eduard Spranger 

 
 
1 Про здібності й рівень слухового сприймання вихованців Баденських навчальних закладів для глухонімих у 
містах Герлахсхайм і Мерсбург : статистичне дослідження. (Переклад назви видання, як і наступних джерел, 
здійснено Л. М. Дяченко, канд. пед. нак, старшим науковим співробітником, упорядником бібліографічного 
покажчика, перекладачем назв німецькомовних видань, що представлені в науково-допоміжному покажчику). 
2 Здібності й навчання. 
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№ 
п/п Назва твору Автор 

3 
Untersuchungen über Geschlechts-, 

Alters- und Begabungs-Unterschiede bei 
Schülern1 

Jonas Cohn und Julius Dieffenbacher 

4 
Die Entwickelung der zeichnerischen 

Begabung : neue Ergebnisse auf Grund 
neuer Untersuchungen2 

Georg Kerschensteiner 

Зазначені твори відображають особливості прояву здібностей для дітей з 
особливими освітніми потребами, мають емпіричне підґрунтя, встановлюють 
особливості виховання дітей; співставляють загальні закономірності та 
індивідуальні особливості фізичного та духовного розвитку дітей; психологічні 
та фізіологічні особливості навчання дитини. 

В праці Едуарда Шпрангера (Eduard Spranger) представлено огляд 
бібліографічних джерел з проблеми обдарованості в контексті розроблюваної 
ним культурно-психологічної типології, експлікованої на процес навчання дітей 
відповідно до домінуючого типу цінностей; визначення спеціальних здібностей. 

Це стосується і представлених праць Йонаса Людвіга Кона (Jonas Cohn) та 
Юліуса Діффенбахера (Julius Dieffenbacher) і Георга Кершенштайнера (Georg 
Kerschensteiner), в яких розглянуто особливості формування спеціальних здібностей.  

Слід зазначити, що на початку XX ст. спеціалізовані видання з проблеми 
обдарованості ставали предметом досліджень, висвітлених на сторінках 
продовжуваних видань, орієнтованих на відображення результатів прикладних 
психологічних досліджень. 

На рис. 1 наведено кількісний склад загальної кількості рідкісних видань та 
педагогічних документів другої половини XIX – початку XX ст. у зазначеній 
колекції. 

 
Рис.1. Педагогічні видання в колекції «Рідкісні видання іноземними мовами  

XVII – початку XX ст.» 
 

 
1 Дослідження особливостей статевого й вікового розвитку та обдарованості учнів. 
2 Розвиток художніх здібностей : результати нових досліджень. 

820

2126

Загальна кількість документів колекції "Рідкісні видання ХVII -
початку ХХ ст."

http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=15599091873810&I21DBN=RARE_FULLTEXT&P21DBN=RARE&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=Kerschensteiner%2C%20Georg
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Огляд видань з проблеми обдарованості лише підкреслює значення та 
перспективи опрацювання галузевих колекцій рідкісних видань та уможливлює 
підведення певних підсумків. 

Умовно процес опрацювання колекцій рідкісних видань, враховуючи досвід 
роботи з ними наукових бібліотек ЗВО – учасниць мережі освітянських 
бібліотек, можна представити як систему послідовних дій, спрямованих для 
вирішення наступних завдань: 

‒ підготовки віртуальних виставок; 
‒ упорядкування каталогів рідкісних видань; 
‒ проведення моніторингу (опитування учасників мережі) щодо складу і 

методів збереження видань; 
‒ оцифрування колекцій, розміщення повнотекстових копій видань в 

електронній бібліотеці; 
‒ створення баз даних рідкісних видань; 
‒ проведення організаційних заходів щодо створення відділу та музеїв 

рідкісних книг; 
‒ упорядкування науково-допоміжних покажчиків тематичного характеру 

рідкісних видань. 
Висновки. Зроблено спробу поглянути на проблему формування колекції 

рідкісних видань іноземними мовами крізь поєднання низки різних за своїм 
характером інформаційних прийомів: визначення етапів роботи з колекціями 
рідкісних видань; ретроспективної характеристики педагогічних видань 
німецькою мовою другої половини XIX – початку XX ст. в тематично та 
змістовно звуженому ланцюжку семантично близьких понять: обдарованість, 
здібність, майстерність. 

Представлений алгоритм роботи з виданнями з колекції рідкісних видань 
іноземними мовами та опрацювання записів із БД «Рідкісні видання», за якою 
здійснювався пошук, відбір, систематизація та опис джерел, в певній мірі 
підтверджує доцільність організації подальшої роботи з бібліографічної та 
електронної реконструкції рідкісних видань другої половини XIX – початку 
XX ст. фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 
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ПІДГОТОВКА КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ 
ДІТЬМИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті виділені напрями досягнення мети підготовки керівників гуртків 
до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти 
з позицій теорії управління; визначені принципи, функції і методи педагогічного 
менеджменту системи підготовки керівників гуртків до роботи з 
обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти. Указано на 
актуальні проблеми підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими 
дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти та шляхи їх вирішення. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2014_42_4_15
http://bv.nbuv.gov.ua/doc/bv_2014_1_6
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Виділено принципи менеджменту системи підготовки керівників гуртків до 
роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти: 
формулювання мети, цілеспрямованості, кооперації, функціонального підходу, 
комплексності, поєднання цільового, функціонального управління і лінійного 
керівництва, самовдосконалення. 

Ключові слова: підготовка, керівник гуртка, обдарована дитина, система 
післядипломної педагогічної освіти. 

The article highlights the areas of achieving the goal of training club leaders to 
work with gifted children in the system of postgraduate pedagogical education from 
the standpoint of management theory; the principles, functions and methods of 
pedagogical management of the system of preparation of leaders of circles for work 
with gifted children in the system of postgraduate pedagogical education are defined. 
The current problems of preparation of club leaders to work with gifted children in the 
system of postgraduate pedagogical education and ways to solve them are indicated. 

The principles of management of the system of training club leaders to work with 
gifted children in the system of postgraduate pedagogical education are highlighted: 
goal formulation, purposefulness, cooperation, functional approach, complexity, 
combination of target, functional management and line management, self-
improvement. 

Key words: training, group leader, gifted child, system of postgraduate 
pedagogical education. 

 
Наявна система підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими 

дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти, безперечно, має суттєво 
реформуватися. Реалізація професійної функції керівників гуртків передбачає 
досягнення на основі принципів і методів педагогічного менеджменту їхньої 
професійної мети – використання й підвищення соціального й інтелектуального 
потенціалу обдарованих дітей для підвищення успішності вирішення ними 
життєвих завдань. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, показав, що 
дослідження підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в 
системі післядипломної педагогічної освіти можуть базуватися на теоретико-
методологічних працях С. Гончаренка, І. Зязюна [6], В. Кременя, І. Лернера та 
ін.; працях з дидактики професійної освіти Р. Гуревича, О. Гури, О. Дубасенюк, 
Л. Кравченко [1; 3], Н. Ничкало [6], В. Стрельнікова [5; 7–14], Л. Хомич та ін. 

Аналіз нормативної, наукової і навчальної літератури показав, що 
основними положеннями нової парадигми управління освітніми системами (у їх 
складі – система підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми 
в системі післядипломної педагогічної освіти) є такі: а) запровадження науково-
технічних досягнень – головний напрям підвищення рівня функціонування будь-
якого закладу освіти; б) освіта розглядається як відкрита система управління, яка 
швидко реагує на зміни у зовнішньому середовищі; в) орієнтація освітніх систем 
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на підвищення якості підготовки і найбільш повне задоволення запитів 
суспільства; г) забезпечення адекватності та швидкості реакції закладів освіти на 
зміну кон’юнктури ринку; д) зростання ролі мотивації, інновацій, організаційної 
культури, стилю управління освітніми системами [2, с. 124]. 

Аналіз наукових праць вітчизняних авторів, разом з тим, показав 
недостатню увагу дослідників до питання підготовки керівників гуртків до 
роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти. 

Визначаючи актуальні проблеми підготовки керівників гуртків до роботи з 
обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти ми перш за 
все керувалися результатами аналізу наявної системи, спостерігаючи за 
підготовкою керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі 
післядипломної педагогічної освіти, експертних бесід з посадовими особами 
освітніх установ, викладачами закладів післядипломної педагогічної освіти. 

Зважаючи на вищезазначене, метою статті став теоретичний аналіз проблем 
підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі 
післядипломної педагогічної освіти в контексті компетентнісного підходу.  

Завдання дослідження: 1) виокремлення напрямів досягнення мети 
підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі 
післядипломної педагогічної освіти з позицій теорії управління; 2) визначення 
принципів, функцій і методів менеджменту системи підготовки керівників 
гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної 
освіти; 3) виділення на основі вирішення попередніх завдань актуальних 
проблем підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми та 
шляхів їх вирішення. 

Розпочнемо виклад суті й результатів нашого теоретичного дослідження з 
першого завдання – виокремлення з позицій теорії управління напрямів 
досягнення мети підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми 
в системі післядипломної педагогічної освіти. У ході дослідження підтверджено 
практикою, що досягнення мети підготовки керівників гуртків до роботи з 
обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти 
забезпечується вирішенням комплексу завдань педагогічного менеджменту: 
а) організацією і забезпеченням ефективного функціонування системи 
підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі 
післядипломної педагогічної освіти у процесі повсякденного практичного 
вирішення її завдань; б) зростанням рівня професійної компетентності 
керівників гуртків на основі організації системи їхньої диференційованої 
підготовки; в) оптимізацією навчальної діяльності через включення кожного 
слухача курсів у систему підготовки методів і дій, які найбільше реалізують 
готовність до роботи з обдарованими дітьми; г) урахуванням індивідуальних і 
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групових особливостей слухачів курсів організаторами навчання; д) допомоги 
слухачам курсів у самовихованні, самоосвіті і підвищенні особистої 
підготовленості до роботи з обдарованими дітьми. 

У цілому, сучасний заклад післядипломної педагогічної освіти, система 
підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в закладі 
післядипломної педагогічної освіти є складними соціально-педагогічними 
системами, однією з важливих їхніх характеристик є управління.  

Виконання другого завдання дослідження дало змогу виділити, що також 
підтверджено практикою, важливі принципи менеджменту системи підготовки 
керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної 
педагогічної освіти:  

а) принцип формулювання мети, який є основою планування, організації, 
контролю, тобто основою змісту всієї діяльності керівника гуртка у роботі з 
обдарованими дітьми як управлінця;  

б) принцип цілеспрямованості, який відображає вимоги до постановки мети 
з урахуванням її оптимальності, реальності, перспективності;  

в) принцип кооперації, який відображає важливі вимоги до діяльності 
керівників гуртків з обдарованими дітьми з опорою на колективний розум і 
колективну творчість у закладі післядипломної педагогічної освіти;  

г) принцип функціонального підходу, який є умовою постійного розвитку, 
удосконалення керівників гуртків у роботі з обдарованими дітьми на основі 
постійного уточнення і конкретизації їхніх запитів;   

д) принцип самовдосконалення, який здійснюється на основі досягнення 
теорії і передової практики роботи з обдарованими дітьми. 

До функцій педагогічного менеджменту системи підготовки керівників 
гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної 
освіти нами віднесено:  

а) планування, яке є основною функцією управління і полягає у визначенні 
мети і напряму діяльності означеної системи;  

б) прийняття управлінського рішення, що є основною проблемою 
управління у змінному середовищі;  

в) укомплектування штату керівників гуртків, оскільки  менеджмент 
передбачає інвестування у розвиток колективу;  

г) ефективна комунікація означає, що керівники мають інформувати 
керівників гуртків про мету і наміри діяльності;  

д) стимулювання, здебільшого нагородження керівників гуртків за 
знаходження нових способів ефективної роботи на основі довгострокової 
програми;  
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е) керівництво, коли керівники гуртків пристосовують свій стиль до вимог 
ситуації, вони стають визнаними «лідерами»;  

є) контроль здійснюється через порівняння бажаних результатів роботи з 
обдарованими дітьми з досягнутими, потім застосовуються необхідні 
корегувальні дії. 

Означені функції в комплексі відображають хід і послідовність 
управлінських дій у педагогічному менеджменті системи підготовки керівників 
гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної 
освіти, їх завершений цикл. 

Наукові основи педагогічного управління актуалізують питання про 
методи управління, які є способами досягнення поставленої мети, способами 
реалізації основних функцій педагогічного управління системою підготовки 
керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в закладі післядипломної 
педагогічної освіти. Основні методи педагогічного управління можна поділити: 
а) за об’єктами управління (державні, регіональні, місцеві); б) за суб’єктами 
управління (адміністративні, господарські); в) за метою (стратегічні, тактичні, 
оперативні); г) за часом (перспективні, довготермінові, поточні); д) за стилем 
управління (авторитарні, демократичні, ліберальні). 

Застосування означених методів сприяє формуванню у керівників гуртків у 
системі післядипломної педагогічної освіти добросовісного ставлення до роботи 
з обдарованими дітьми, формування відповідальності керівника гуртка за 
доручену справу і почуття обов’язку, розвитку громадської активності тощо. Ці 
методи сприяють підтримці авторитету особистості керівника гуртка, його 
інтересів, забезпеченню свободи особистості кожного керівника гуртка у процесі 
підготовки до роботи з обдарованими дітьми. 

Виконуючи третє завдання, виділимо найбільш значимі проблеми [2, 
с. 125–126] підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в 
системі післядипломної педагогічної освіти. 

Першою проблемою є створення умов для належної підготовки керівників 
гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної 
освіти.  

Можливі шляхи її вирішення: а) прогнозування потреб керівників гуртків 
до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти; 
б) інституціональна і структурна перебудова усієї системи підготовки керівників 
гуртків до роботи з обдарованими дітьми; в) відпрацювання різних моделей 
інтеграції підготовки до роботи з обдарованими дітьми; г) забезпечення реальної 
багаторівневості означеної підготовки. Ці шляхи є продуктивними, адже вони не 
потребують серйозних кадрових змін, значних капіталовкладень, створення 
нової навчальної, методичної і матеріально-технічної бази.  
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Друга проблема – формування науково обґрунтованої стратегії підготовки 
керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми, визначення для її реалізації 
цільових установок і пріоритетів, забезпечення чіткого функціонування всіх 
ланок підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі 
післядипломної педагогічної освіти. 

Для цього необхідним є: а) створення умов для невпинного зростання 
педагогічної майстерності викладачів закладів післядипломної педагогічної 
освіти, які здійснюють професійну підготовку керівників гуртків до роботи з 
обдарованими дітьми; б) створення ефективної системи додаткової професійної 
освіти; в) здійснення державної підтримки провідних наукових і творчих шкіл, 
які удосконалюють, організовують і забезпечують підготовку керівників гуртків 
до роботи з обдарованими дітьми. 

Стратегія підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в 
закладі післядипломної педагогічної освіти має передбачати перш за все 
забезпечення її неперервності і розвиваючого характеру протягом всієї 
діяльності, наступність і взаємозв’язок функціонування її етапів. У реалізації 
цільових стратегічних установок пріоритетними напрямами є: а) оновлення 
змісту, методики, організаційних форм означеної підготовки; б) зростання ролі 
предметної і професійної освіти в її структурі; в) реалізація компетентнісного 
підходу до підготовки кожного керівника гуртка – перехід від словесного 
навчання слухача курсів до практичного навчання на ділі; г) активізація 
самостійної роботи слухача курсів щодо підвищення його підготовки до роботи 
з обдарованими дітьми. 

Третя проблема – суттєве збільшення в системі професійної підготовки 
керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної 
педагогічної освіти ролі і місця предмета професійної спеціалізації, забезпечення 
системного поглибленого його вивчення на всіх етапах професійного 
становлення керівників гуртків. 

Четверта проблема – утвердження принципу соціальної справедливості в 
оцінюванні рівня готовності кожного керівника гуртка до роботи з обдарованими 
дітьми. Реалізація принципу передбачає, що означене оцінювання ведеться в 
атмосфері гласності, демократизму, правдивості, критики, самокритики, із 
залученням педагогічного колективу, стимулює подальший професійний ріст 
керівника гуртка стосовно роботи з обдарованими дітьми. 

П’ята проблема – оптимізація змісту підготовки керівників гуртків до 
роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти. 
Шляхами її вирішення на різних етапах є: а) уникнення у підготовці до роботи з 
обдарованими дітьми сегментації, монополізму, слабкої інформованості, 
диспропорцій і зайвого дублювання; б) проблемний аналіз найновіших, 
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пріоритетних проблем роботи з обдарованими дітьми; в) забезпечення участі 
керівників гуртків у вирішенні проблем їхньої професійної підготовки до роботи 
з обдарованими дітьми, зокрема, у виробленні освітніх стандартів, які мають 
узгоджуватися із сучасними кваліфікаційними вимогами. 

Шоста проблема – забезпечення у закладі післядипломної педагогічної 
освіти для удосконалення підготовки керівників гуртків до роботи з 
обдарованими дітьми режиму найбільшого сприяння. Шляхами реалізації 
означеної проблеми є: а) поглиблення у програмах підготовки керівників гуртків 
до роботи з обдарованими дітьми інтеграційних і міждисциплінарних програм; 
б) поєднання їх з сучасними високими технологіями; в) активне використання 
технологій відкритої освіти; г) радикальні зміни в застосуванні інформаційних і 
матеріально-технічних засобів навчання; д) інформатизація підготовки до 
роботи з обдарованими дітьми; е) оптимізація методів навчання. 

Такі, з нашої точки зору, найзначніші проблеми педагогічного управління 
підготовки керівників гуртків до роботи з обдарованими дітьми в системі 
післядипломної педагогічної освіти.  

Висновком із дослідження є констатація того, що ефективне вирішення 
вказаних проблем можливе за такими напрямами: а) забезпечення неперервності 
підготовки керівників гуртків за умови оновлення її змісту, організаційних форм 
і методів; б) підвищення рівня управлінської і професійної культури 
організаторів та виконавців професійної підготовки керівників гуртків до роботи 
з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти; в) 
забезпечення у процесі підготовки міжособистісної взаємодії; г) впровадження 
педагогічного моніторингу як умови удосконалення підготовки слухачів курсів 
до роботи з обдарованими дітьми. 

Таким чином, основною метою підготовки керівників гуртків до роботи з 
обдарованими дітьми є досягнення конкурентності на ринку праці, 
компетентності і відповідальності, здатності до роботи з обдарованими дітьми 
на рівні світових стандартів, готовності до постійного професіонального росту.  

Уточнення найефективніших шляхів вирішення актуальних проблем 
педагогічного управління підготовкою керівників гуртків до роботи з 
обдарованими дітьми, у свою чергу, визначає перспективи подальших 
досліджень. Вирішення проблеми удосконалення підготовки керівників гуртків 
до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти 
вимагає зусиль академічного і педагогічного співтовариства, держави, 
державних і недержавних закладів позашкільної освіти. 
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Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. С. 101–104. 

 
 

Левіна Любов Олександрівна, 
Вчитель зарубіжної літератури, 

вчитель вищої категорії, вчитель-методист 
Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради 

ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТА ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 
ОБДАРОВАНИХ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

«Великі лиха завжди породжують велике процвітання. Вони стимулюють у 
людей бажання жити», – зазначав Габріель Гарсія Маркес. Сам факт проведення 
конференції, метою якої є обмін досвідом роботи з обдарованими дітьми в 
умовах воєнного стану, свідчить про бажання країни зберегти свій 
інтелектуальний потенціал, носіями якого є, чи не перш за все, діти обдаровані, 
адже майбутнє саме за ними. 

Робота з обдарованими набувачами освіти навіть у мирний час передбачала 
спілкування індивідуальне, тому що коло зацікавлень й уподобань таких дітей 
(підлітків, юнацтва) зазвичай є ширшим, ніж у їхніх однолітків. Саме формат 
індивідуального спілкування, що завжди передбачає кореляцію — ми разом, нам 
цікаво, нам комфортно спілкуватися, я віддаю свій ресурс, але маю змогу і сам 
щось отримати з чужого — є запорукою того, що особа швидко приходить до 
стану, оптимального для навчання, який передбачає бажання пізнання, 
сміливість помилятися, відсутність почуття сорому за те, що чогось не знаєш, 
адже ми вчимося задля задоволення жаги пізнання. 

Існують різноманітні технології роботи з обдарованими набувачами освіти. 
Особисто я напрацювала наступну: 

1. Виявлення обдарованої особистості в процесі виконання творчих робіт на 
уроці. 

2. Обрання сфери творчої діяльності особистості. 
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3. Індивідуальна робота на результат. 
4. Оприлюднення результатів роботи. 
5. Реалізація кінцевого продукту. 
6. Проєктування подальшої діяльності. 
В умовах війни така робота може виступати в якості психотерапевтичного 

засобу подолання психологічних травм та кризових ситуацій. Вчитель 
зарубіжної літератури має у такому розрізі чи не найширше поле діяльності, адже 
предметом вивчення на його уроках є найкращі зразки світової художньої 
літератури, які споконвіку стверджували: щоб бути людиною, а не просто 
істотою, треба за будь-яких умов пам’ятати про вічні загальнолюдські цінності 
й не зраджувати їх задля цінностей удаваних. 

Навчання у форматі онлайн, до якого ми періодично переходили у зв’язку з 
пандемією COVID-19, а в умовах війни працюємо вже тривалий час, не тільки не 
заперечує, але й навіть розширює можлівості індивідуального спілкування 
вчителя з набувачем освіти. Життя в умовах війни фактично розподілило учнів, 
у тому числі обдарованих, на три окремі групи: 

– ті, що залишилися на місці й мають змогу у разі потреби зустрітися з 
вчителем і на місці з’ясувати усі питання; 

– ті, що знаходяться в межах області або за кордоном, але мають вільний 
доступ до мережі Інтернет й можуть контактувати у будь-якому форматі (ЗУМ, 
класрум, вайбер, скайп тощо); 

– ті, що мають обмежений доступ до Мережі, а тому змушені самі й 
змушують вчителя підлаштовуватися під умови певного формату і часу.  

Тому проєктування розвитку та педагогічного супроводу набувачів освіти 
здійснюється, виходячи з можливостей контактування із ними. Усі заходи мають 
на меті: 

– допомагати дітям (підліткам, юнакам) у подоланні відчуттів тривожності, 
самотності, власної непотрібності та безсилля, агресії, підтримати в них віру в 
перемогу й оптимістичний погляд на майбутнє; 

– орієнтувати на інтеграцію до світового культурного простору, формувати 
літературний смак та критичне мислення, що змусить обдаровану дитину 
відповідально ставитися до власної творчості; 

– нагадувати про пріоритет вічних загальнолюдських цінностей і 
небезпечність ігнорування їх задля цінностей удаваних; 

– орієнтувати вихованців на повноцінне життя навіть за умов війни, щоб 
ключовими питаннями для кожного стали: з чим я зустріну Перемогу? яким я 
вийду з випробування? 

Обдаровані діти, що опинилися поза межами України, гостріше за інших 
переживають свою відірваність від Батьківщини, і досить часто саме 
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індивідуальне спілкування з педагогом сприймається як підтримка зв’язку зі 
своєю країною, відчуття знаходження в її культурному просторі та мовному 
середовищі. Цим учням доводиться приділяти особливу увагу, адже ми 
зацікавлені у тому, щоб вони повернулися назад й у майбутньому спрямовували 
свої здібності на користь власної, а не чужої країни. 

Обдарований учень, як ніякий інший, хоче бачити конкретний результат або 
конкретне застосування своєї роботи. Тому, перш за все, продовжуємо ту роботу, 
яка велася до війни.  

 2018 року за ініціативою учнів тодішнього 5-Б класу у нашому ліцеї 
«Інтелект» Львівської міської ради (на той час ще спеціалізованій школі № 69) 
стартував проєкт «Діти пишуть для дітей» (назву дала випускниця 2012 року 
Дмитрук Ярина), в рамках якого вийшла друком збірка «Казки зі старої скрині» 
(Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018) з творами учнів цього класу Чепіль 
Христини та Лукасевича Миколи. 2019 року у тому ж видавництві вийшла збірка 
казок «Магія добра. Різдвяні дива від наших учнів» (назву збірці дала казка 
Кузьми Потопальського), де були вміщені твори вже 15 учнів. Обидві збірки 
були прийняті до фондів «Пазл-бібліотеки для дітей № 36» та Львівської 
обласної бібліотеки для дітей, а значна частина тиражів поширена серед учнів 
шкіл та вихованців дитячих закладів нашого міста. У кожному закладі відбулася 
презентація збірок, до цього заходу юні автори залучили своїх однокласників, 
щоб з їхньою допомогою інсценізувати окремі твори. У цій ситуації вчитель 
виступав у якості  модератора, що здійснює контроль за загальною підготовкою 
заходу й вирішує питання технічного характеру. З 2020 року робота у рамках 
проєкту відбувалася частково в умовах карантину, обумовленого пандемією 
Ковід-19, тим не менше казки учнів вже нового 6-Б класу були оприлюднені: 
частина була розташована на шкільному, а потім на районному сайті, інші 
надруковані в журналі «Всесвітня література в школах України» (№6 за 1921 рік, 
«Різдвяні казки від шестикласників», стор. 33 — 37). Ця робота продовжується і 
в умовах війни: учні цьогорічного 5-В класу написали свої казки, які чекають 
інтернетвидання. Педагогічний супровід відбувається в два етапи: свої роботи 
надсилають усі учні — це формат уроку розвитку зв’язного мовлення; роботи 
дозволяють виявити літературно обдарованих дітей, з якими далі продовжується 
вже індивідуальна робота: учневі вказується на недоліки його роботи, у 
телефонному режимі або у режимі СМС обговорюється, що треба зробити, щоб 
ці недоліки усунути, робота надсилається вже у виправленому варіанті, і таким 
чином  формується чергова збірка. 

Продуктивним засобом роботи з обдарованими дітьми є театральна 
педагогіка. Багато років в межах проєкту: «Співпраця: школа — бібліотека» при 
тепер вже ліцеї «Інтелект» та «Пазл-бібліотеці  №36» працює театр-студія «Схід 
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сонця». Станом на сьогодні змінилися вже принаймні два покоління юних 
акторів, але незмінною залишається атмосфера творчості й натхнення. В умовах 
війни мобільні можливості студії обмежені, але відкрилася нова сфера 
діяльності. Будівля ліцею сьогодні стала прихистком для біженців, що 
прибувають зі східних областей України. За ініціативи адміністрації ліцею у 
травні поточного року був підготовлений захід для осіб, які тимчасово 
проживають у навчальному закладі: гостей знайомили з любовною лірикою 
українських авторів, і учасниця студії Свірідова Аліна (7-Б), яка у мирний час 
сама створювала сценарії й організовувала їхню реалізацію силами своїх 
однокласників(на долю вчителя залишалася фактично модерація — втілення 
задуму у життя), тепер без будь-яких амбіцій виступила з виконанням вірша 
Світлани Мельничук «Любов твоя», який сама обрала. 

Обдаровані діти зазвичай прагнуть до лідерства, і можна тільки радіти, коли 
це прагнення трансформується у бажання допомогти іншим. Проєкт «Ми 
пропонуємо: твори сучасної літератури, які варто прочитати» діє теж вже 
близько десяти років. Наприкінці кожного навчального року вивчення теми 
«Сучасна література в юнацькому (дитячому, підлітковому — в залежності від 
віку учнів) читанні» завершується презентаціями самостійно прочитаних творів, 
написаних наприкінці ХХ або безпосередньо у ХХІ столітті. В залежності від 
кількості учнів у класі, відводжу на цю роботу два або три уроки — за рахунок 
розвитку мовлення, позакласного читання та резервного часу. Учні, що мають 
літературний хист, перетворюють свої презентації на справжні мінівистави, 
підготовка до яких потребує допомоги вчителя. У 5 — 8 класах доводиться 
сумісно скорочувати написані учнями тексти, оскільки презентація обмежена у 
часі. Учень, під контролем вчителя, шліфує власний стиль, добираючи художні 
засоби, що дозволяють донести максимум інформації у мінімального обсязі 
роботи. У старшій школі виконані роботи доводиться сумісно піддавати 
справжній цензурі, вилучаючи відверті непристойності, якими може «грішити» 
сучасна література. Саме сьогодні нам доводиться вчити наших обдарованих 
вихованців відокремлювати головне від другорядного і усвідомлювати, що є 
речі, які не варто обговорювати публічно, а словам, які цілком органічно 
вписуються в урбаністичну графіку на парканах, не місце на шкільній дошці. У 
період війни старшокласники почали презентувати твори, в основі сюжету яких 
лежать кризові ситуації, до яких потрапляє герой (герої). Приклад героїв може 
показати шлях подолання кризової ситуації у реальному житті, а головним є те, 
що читач на власні очі пересвідчується: усе в цьому житті вже було, ми не перші, 
і якщо до нас подібну ситуацію вже долали, здолаємо і ми.  

У підлітків та юнацтва дійсно болить душа за долі Вітчизни і співгромадян, 
про що свідчать дібрані цього року твори, які учні радять прочитати, обдумати й 
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обговорити. Учениця 7-Б класу Ірина Петрушак пропонує твір Жозе Сарамаго 
«Сліпота», актуальність якого ілюструє цитатами, на кшталт: «Я думаю, ми не 
осліпли, а були і залишаємось сліпими. Сліпими, що бачать. Сліпі, котрі, бачачи, 
не бачать»; «Воістину, гірший за сліпого той, хто бачити не хоче»; «Якщо я щира 
сьогодні, що мені до того, що завтра буду розкаюватися»; «Хто збирається 
померти, той вже помер, тільки ще не знає про це»; «Відповіді не завжди 
з’являються разом з потребою в них, а часто взагалі буває так, що очікування 
відповіді є єдиною можливою відповіддю»; «Ймовірно, тільки у світі сліпих все 
стає таким, як воно є насправді». 

Учень 9-Б класу Степан Гарда, який зараз знаходиться за кордоном, 
презентував трилогію японського автора Ісаяма Мансака — фентезі «Атака 
титанів», створене 2009 року. Дія відбувається в альтернативній реальності, де 
на мирний народ нападають титани-людожери. Уникає знищення певна кількість 
людей, які змушені ховатися за кам’яними мурами. Серед них — головний герой, 
хлопчик, на очах якого титан зжер його матір. Попри усі випробування, герой не 
зробив культу з ненависті й не втратив оптимізму: «Одного разу ми вийдемо на 
вільний світ за стіни і поглянемо на море», — впевнений він. 

Висновок учня:  
«Описана історія дуже нагадує сьогоднішню ситуацію в Україні, оскільки в 

нас теж хочуть забрати волю і знищити нас, проте твір вчить нас не здаватися і 
йти до мети. 

Перекладів українською немає, проте цей твір справді вартий вашої уваги». 
Ще далі йде однокласник Степана Марко Назаров: презентуючи артбук «Всі 

майбутні дні: мільярдрічна хроніка безлічі людських видів та їх мінлива доля» 
Немо Рамджета (дод. 1), він зауважує, що український переклад наведених 
уривків зробив особисто, і ділиться мрією: зробити переклад цього твору 
українською для широкого кола читачів. 

Але далеко не всі обдаровані учні зациклюються на війні, більшість 
пропонує сучасні твори «мирної», але гострої проблематики: книгу Зої Загг 
«Дівчина онлайн» про хибність онлайн-світу пропонує Аліна Свірідова (дод. 2); 
повість «Оскар і Рожева Пані» Еріка-Емануеля Шмітта — листи до Бога від 
дитини, що вмирає, але вирішує прожити у кожний день, що йому залишився, 
десять років життя, яке йому не судилося, — пропонує десятикласник Максим 
Бойко (дод. 3); роман «Покора», де Мішель Уельбек розглядає проблему 
зіткнення християнської та мусульманської культур у сучасній Європі, презентує 
десятикласник Владислав Петришин. 

Микола Лукасевич  деякий час час перебував з родиною у Польщі, що, у 
зв’язку з війною, давала прихисток українським біженцям, але він не гаяв час — 
вчився, читав, і запропонував надзвичайно популярний серед польської молоді 
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твір Барбари Космовської «Буба». На відміну від інших презентантів, Микола 
обрав традиційний, дещо підзабутий сьогодні, але цікавий формат: почавши 
переказ змісту, він зупиняється на найбільш цікавому моменті, пропонуючи 
іншим читати далі самостійно (дод. 4). 

Враховуючи, що в умовах війни далеко не кожний учень, особливо з тих, які 
знаходяться в районах з обмеженим доступом до інтернет-ресурсів, може 
прочитати передбачені програмою твори, обдаровані учні погодилися з моєю 
пропозицією зробити для своїх однокласників короткий переказ великих творів 
і розмістити ці перекази на вайбері для загального ознайомлення. Як приклад, 
пропоную роботу Владислава Петришина — виконане у форматі ланцюжка 
відтворення змісту твору Йоанни Ягелло «Кава з кардамоном» (дод. 5) 

Отже, працювати з обдарованими учнями у умовах военного часу не тільки 
можливо, але й потрібно. Ця робота йде на користь і учневі, допомагаючи йому 
(їй) відволіктися від повсякденних трагічних подій, щоб принаймні частково 
знизити рівень тривожності, і оточуючим, які можуть скористатися наслідками 
такої діяльності, і самому вчителеві, який у цей непростий час отримує змогу 
відчути задоволення від усвідомлення того, що працює не марно. 

Додатки 
Додаток 1 

Сьогодні я розповім про книгу-артбук (твір, у якому графічні зображення відіграють не 
менш важливу роль, ніж текст) «Всі майбутні дні: мільярдрічна хроніка безлічі людських видів 
та їх мінлива доля», написану та проілюстровану турецьким автором Немо рамджетом 
(справжнє ім’я – Косомен Мехмет) 2006 року та викладена в Інтернет англійською мовою 
(нещодавно з’явився російський переклад Волкова, а от українського, на жаль, немає). Твір 
написаний на збігу жанрів: наукової фантастики, спекуляції (а саме – спекулятивної еволюції) 
та боддіхоррору (твір, у якому зображені деформовані ). 

У сюжеті я би виділив 5 ер. Перша – не вельми віддалене від нас майбутнє – починається 
з колонізації Марса – події, що спровакувала наймаштабнішу та найкривавішу війну в історії 
людства: Марс проти Землі. Після цієї трагедії нащадки ворогів вирішують примиритися і 
спільними зусиллями колонізувати космос. Для цього вони модифікують наступні поколяння, 
тим самим створивши Зоряний народ.  

Друга ера починається зі здійснення давньої людської мрії, яка, натомість, обертається 
жахом для людей, – з зустрічі з розумною інопланетною расою космічних кочовиків Ку, 
богоподібних архітекторів плоті. Зоряний народ програв їм і став сирцем для іхнього 
мистецтва. 

Наступні 40 мільйонів років стали третьою ерою – ерою панування Ку. Цей час описаний 
дуже коротко, основна увага приділена опису постлюдських видів. 

Четверта ера починається зі зникнення Ку: їм набридло сидіти на одному місці, й вони 
просто покинули деформоване людство. З цього й починається основна дія. Описи нових видів 
є водночас і манливими, і відштовхуючими – це головна «родзинка» фантазії Немо Рамджета. 
Він зображає незграбні, жахливі, жалюгідні постаті, що вже мало чим нагадують нас з вами 
(не так, щоб ці епітети не характеризували людство уцілому, але ці якості доповнюються 
примітивністю), проте навіть ці істоти мають надію на майбутнє і прагнуть вижити. Це, 
безумовно, наші нащадки, адже люди мають непомірну жагу до життя. Ці види не лише 
еволюціонують, а й розвиваються у культурно-технологічному плані. 
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Але усе колись має згаснути. Численні людства були знищені Гравіталами – расою, що 
перетворила себе на машини та стала винищувати або видозмінювати усіх розумних та не 
дуже розумних створінь.терору Гравіталів поклали край Астероморфи, що саме й можуть 
вважатися істинними нащадками сучасного людства, адже вони виявилися єдиною расою, 
пращури якої не були деформовані Ку. 

Після цього настає п’ята ера – ерабогів-Астероморфів. Звісно, після цього 
відбуватимуться ще деякі події, але, як на мене, Вамварто прочитати про них самостійно. А 
хто не має часу, може просто продивитися твір – задля цікавих зображень. Книжка не тільки 
цікава, але й корисна, адже є водночас і застереженням від зображеного майбутнього, і 
наочною демонстрацією того, що людина – дивовижна, а спектр її можливостей є неймовірно 
широким. 
 

Додаток 2 
АЛІНА СВІРІДОВА 

Книга "Дівчина Онлайн" 
Назва: Дівчина Онлайн Автор: Зої Загг           Рік створення: 2014  
Мова оригіналу: англійська Жанр: роман 
Переклад на українську мову: Наталія Ясіновська  
Зміст книги: 

Пенні – шістнадцять, тож. як і в багатьох підлітків, її життя не таке просте, як видається. 
Вона весь час потрапляє у незручні ситуації, соромиться хлопців і тому у їхній присутності 
говорить якісь дурниці, щось псує або шпортається! У школі дівчинка популярна лише своєю 
незграбністю, і хлопці звертають на неї увагу лише, щоб поглузувати. 

Дівчина захоплюється фотографією. Має найкращого друга Елліота і дружню сім'ю, та 
не може порозумітися з однолітками і не про все може розповісти батькам. Тому дівчина 
починає вести блог в Інтернеті під піком "Дівчина Онлайн". де розповідає про своє життя та 
різні смішні і не дуже ситуації, у які вона постійно потрапляє. Інтернет-друзі не знають її 
справжнього імені, для них вона просто Дівчина Онлайн, яка відверто ділитися своїми 
емоціями та переживаннями, чим самим допомагає і їм. Підлітки діляться досвідом, чим 
мотивують один одного долати апасні страхи. Та невдовзі і самій Пенні довелося подивитися 
в очі власним фобіям. А тоді весь світ наче змовляється проти неї. 

І Пенні разом з родиною та Елліотом їдуть на Різдво у Нью-Йорк, тому що маму Пенні 
запросили організувати весілля в цьому місті. Там Пенні зустрічає дуже симпатичного хлопця 
на ім'я Ной, який бачить у Пенні не незграбну сором'язлив\ дівчинку, як її однокласники, а 
цікаву особистість та вродливу дівчину! З цього ї починається їхня романтична історія. 

Пенні має їхати до Брайтона і починаються стосунки на відстані. 1 саме тут починається 
кульмінація - найгостріший момент. Але трапилось так, що Оллі та її подруга Меган злили в 
інтернет її справжнє ім'я, і особисте життя Пенні постало перед всіма, наче на долоні. Дівчина 
опиняється в епіцентрі мережевого скандалу. Пенні розуміє, що все не так ідеально, як 
виглядало. 1 Ной не той, за кого вона його приймала. Але саме невдачі додадуть їй 
впевненості та допоможуть прийняти правильне рішення. Дівчина розуміє, наскільки хибкий 
онлайн-світ, де друг може легко перетворитися на ворога. Пенні припиняє вести блог, але її 
останній пост читає Ной і приїжджає, щоб порозумітися. Ной переконує Пенні, що її любить, 
і вони миряться. Ной викладає на Югуб відео з піснею «Дівчина-Осінь». 

Чи варто взагалі відверто писати у блозі про особисті речі на кшталт панічних атак та 
колишніх бойфрендів? Питання, над яким  варто замислитись кожному підлітку онлайн. 

 
Додаток 3 

Сюжет 
Життя Оскара в лікарні→ За Оскаром доглядала Бабця Ружа → секрет Бабці Ружі(що вона 
застара для цієї роботи і те, що вона була кечисткою) → Бабця Ружа запропонувала писати 
листа до Бога → зрада батьків (вони приїхали в лікарню, але не наважились піти до Оскара) 
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→ ненависть до батьків → розмова з Бабцею Ружою про батьків і про Бога → легенда про 
дванадцять днів(Ружа 
порадила кожен день житии, як 10 років) → 1 день, вік від 5 до 10 років →2 день: Оскар, за 
порадою бабусі Ружі, підійшов до дівчинки Пеггі, яка йому подобалася, і освідчився їй → 
батьки подарували Оскару “Лускунчика” → 3 день(30 р.): він одружився з Пеггі й цю ніч 
провів з нею → 4 день: успішна операція, зроблена Пеггі → 5 день(50 р.): Оскар зробив купу 
дурниць 
(поцілувався з дівчинкою Бріжит, його друг Ейнштейн розповів Пеггі про це). Бабця Ружа 
заспокоїла, що таке буває з усіма чоловіками → 6 день: втік з лікарні 
до Бабусі Ружі і провів Різдво з нею й зі своїми батьками. → розмова з лікарем Дюссельдорфом 
→ 9 день(90 р.) розкриття таємниці Бога → 11 день (хлопчик помер напередодні): лист від 
Бабці Ружі(подяка Богу за знайомство з Оскаром).  
 

Додаток 4 
Автор – Барбара Космовська 
Рік написання – 2002.   Жанр – роман 
Тема: Стосунки з рідними; непорозуміння з подругами; перша нещаслива закоханість; 
переживання підлітка з приводу власної зовнішності  
Ідея: Батьки не завжди є авторитетом, бо вони недосконалі, можуть помилятися, говорити 
неправду, мати безліч проблем з дітьми, але так бути не повинно 
“Буба” головні герої: 
Буба – 16-річна головна героїня. Справжнє ім’я Агнешка, Батько Павел, мати Марися,  
дідусь Генрик – єдиний, хто добре розуміє онуку та підтримує її; Улюблене його заняття – гра 
в бридж та спортлото. Бабуся Рита, Олька – старша сестра Буби. Однокласники – Адась, 
Мілош, Агата, Йолька. Барташова – помічниця по дому у родині Буби. 
Буба — головна героїня повісті. Дівчині 16 років, вона не була ні дуже вродливою, ані дуже 
негарною, ані дуже високою, ні дуже низькою. Вона нічим не вирізнялася серед своїх 
ровесників, такі ж самі джинси і мартенси. А ось батьки Буби були відомими особами: мати 
— авторка популярних жіночих романів, тато — ведучий сльозливих телевізійних ток-шоу. 
У сім’ї Буба почувала себе нещасною, тому що її батьки були заклопотані, і не мали жодного 
уявлення про доньчине життя. 
Та й самі батьки Буби були нещасливі. Вони уникали розмов, брехали, дратувалися, у них не 
було часу для себе. Вони краще почуваються за межами родини, на роботі. 
Але Буба не лише переживає через відносини з батьками. Також вона переживає через 
нещасне кохання до Адася, з яким дружила з дитинства, а він її покинув заради Йольки, яку 
Буба вважала найкращою подругою. Але Йолька не була спражньою подругою Буби. Вона 
сміялася з Буби, використовувала її в своїх цілях, «підставляла» на уроках, ображала через 
любов до солодкого. 
Цікаво? Тоді далі читайте самі! 
 

Додаток 5 
Вихідні дані: Автор ПІ: Ягелло Йоанна (до шлюбу — Рошковська) РН: 1974 
МС: м.Варшава  Мова творів: польська 
Освіта: відділення англійської філології Варшавського університету. 
Твори: «Кава з кардамоном», «Шоколад з чилі», «Зелені мартенси», «Щоденник Черепушки» 
Перекладачі українською: Божена Антоняк, Ярослава Івченко 
«Кава з кардамоном» 
Рік публікації: 2011 Переклад: Божена Антоняк. Рік перекладу: 2013 
Видавництво перекладу: Урбіно (м.Львів) 

Жінка на руках тримала дитину і сиділа на лавці. Халіна була звичайною дівчиною-
підлітком, їй було 15 років. Вона віддала перевагу скороченню Лінка (своє ім’я). Настало 
перше вересня... у них змінився класний керівник: замість Савецької тепер був математик 
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Яцек Шрон. У класі з’явилася новенька – дівчинка на ім’я Кася.→ Наталя (подруга Лінки) 
познайомила її з своїм двоюрідним братом Адріаном. Лінка захоплювалася фотографуванням, 
а Адріан був художником. Лінка зацікавилася пропозицією Адріана про конкурс в ліцеї, 
переможці якого отримують змогу безкоштовно навчатися у мистецькому класі. Лінка 
нагадала мамі, що їй потрібні зошити і підручники для навчання, через це вони 
посварилися.→Наступного дня Лінка і Наталія пішли на кастинг реклами шампуню. 

Випадково їх обох записали до числа учасників. Наталя не пройшла кастинг, а Лінка  
насмішила суддів.→ Коли вони вже виходили з будівлі, до них підійшов фотограф і 
запропонував Лінці фотосесію, залишивши номер свого телефона. Лінка наважилася на 
фотосесію, яка була запланована на вівторок, але не сказала про це Наталі. В класі вона не 
змогла нічого розв’язати біля дошки на математиці, а у вівторок не впоралася з контрольною 
роботою. На фотосесію вона одягла біле плаття, Мацек (фотограф) сказав Лінці, що в неї гарна 
фігура і обличчя. Дівчина почала фотографуватися у білизні і випила пиво, запропоноване 
фотографом. Вони почали цілуватися на дивані, проте Лінка зрозуміла небезпечність такої 
поведінки і пішла зі студії. Лінці здалося, що вона нарешті закохалася. 

Фотографії були готові, Мацек показав Лінці деякі прийоми з світлом, вони знову сиділи 
й цілувалися, але через випручення Лінки з його рук, він розізлився і сказав, що без співпраці 
не буде й фото. Якщо вона захоче забрати світлини, то мусить їх купити. Лінка була засмучена 
і хотіла забрати фото безкоштовно. Крім того, її турбував стан мами. Лінка викупила у Мацека 
фото за 200 злотих. До них мала приїхати бабця Ружа (мати Адама – вітчима Лінки). Лінка 
провела урок з малювання, на якому створювали портрет математика. З цим завданням 
впоралася Кася. Лінка посварилася з Наталією за “недорозказані” секрети. Вдома Лінка чула, 
як мама з вітчимом знову сваряться. Лінка дуже переживала за маму, бо та не повернулася 
додому з іменин увечері.→Лінка провалила дві контрольні. Математик сказав їй, що хоче 
бачити її батьків. Мама повідомила, що на деякий час мусить поїхати з Польщі. Дивний сон з 
мертвою галкою.→ Лінка провідала могилу батька. Вона перестала бачитися з друзями, а 
господарством займалася так-сяк. Розпитувала про маму в Адама. В бабусі Халіна запитала 
про чорну пташку зі сну. І бабуся сказала, що таке справді було, але коли Лінці було 4 роки. 
Халіна тепер зовсім не спілкувалась з Наталією. Додому приїхала баба Стефа. Лінка пішла в 
торговий центр і зустріла Касю з її батьками. Вони разом ходили по книжкових крамницях. 
Кася. розповіла, що все життя провела в дитячому будинку. Це її прийомні батьки. Лінка. 
поїхала в Сєроцьк до своєї бабусі Божени, де провела своє дитинство. Вона. сподівалася, що 
це прояснить її загадкові сни. У Сєроцьку вона не застала. бабусі. Але барі зустріла жінку, яка 
знала її з дитинства. Жінка. розповіла про хворобу мами. Лінка у будинку бабусі знайшла і 
забрала собі фото. своєї мами та себе маленької.. Сон: квітнуть яблуні. Бабуся розповідає, що 
мама повернеться влітку. Мама. не повертається. В школі був повний завал. Лінка, згадавши 
про свято Св. Миколая,. поїхала в торговий центр купувати подарунки. Їй було байдуже, коли 
вона зустріла. Мацека.→ В фотокрамниці вона попросила відреставрувати знайдене фото.→ 
Лінка і. Кася здружилися. Вони домовилися про похід в неділю до кінотеатру.→У Кая (брата 
Лінки) була температура — 40 градусів. В лікарні була черга, їй запропонували поїхати до. 
іншої лікарні, грошей не було, вітчим не брав слухавку. Лінка почала плакати. І тоді. почула 
голос Адріана, він допоміг Каю і відвіз їх додому. Він наголосив, що Лінка має. спрбувати 
себе в конкурсі.→ Лінка подивувалася з неймовірного таланту Касі.→ Лінка. забрала 
відновлену фотографію. Несподівано для себе Халіна помітила на світлині, що мама вагітна.→ 
Лінка не мала кому розповісти проце. Лінка посварилася з бабусею через питання про маму. 
Згодом бабуся розказала, що дитина була, але померла. Адріан запрпонував Халіні заробити 
гроші на подарунки.→ В кав’ярні Адріан і Лінка смакували кавою з кардамоном. Лінка 
розповіла Адріану всю історію про маму і дитину. Він запрпонував з’їздити на могилу до 
дитини.→ Адріан і Халіна поїхали на роботу (викопувати і пересаджувати ялинки). Лінка 
отримала від Адріана в подарунок маленьку ялинку в горщечку.→ Бабуся і Лінка готувалися 
до Різдва. Халіна і Кася гуляли декілька годин по торговому центру. Вони зустріли свого 
однокласника Норберта, який запросив їх на новорічну вечірку.→ Настав переддень Різдва. 
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Несподівано повернулася мама. Халіна отримала в подарунок новий фотоапарат.→ Вдома 
була дивна атмосфера. Кася і Халіна пішли на новорічну вечірку. Халіна вирішила піти з 
вечірки, бо всі були або п’яні, або цілувалися. Адріан подзвонив Лінці, щоб привітати. Вона 
розповіла, де опинилася цієї ночі. Адріан приїхав до неї й запросив на каву з карданом. Поки 
він готував каву, дівчина знайшла серед його картин свій портрет.. Сон: маленька дівчинка 
зазирає до колодязя, запитує про свою маму, а. бабуся відповідає, що вона обов’язково 
повернеться.→ Дівчата домовилися піти в. суботу в басейн.→ Лінка з Касею в басейні 
відмітила, що остання дуже добре плаває.. Далі вони говорили про хлопців: Касі подобався 
Міхал, а Лінка вважала Адріана. просто другом.→ Ліка — обурена. Вона йде до Наталі, щоб 
та негайно. спростувала усі її плітки про Касю. Вона шантажувала фотографією Наталі з. 
хлопцем.→ Лінка не розповіла Касі про неприємні чутки. Міхал дивився на Касю. закоханими 
очима.→ Наталя не приходила до школи вже цілий день. Адріан наказав. в машині помиритися 
Халіні з Наталею. Лінка передала через маму Наталі записку.. Після сварки через Наталю 
Адріан відмовився їхати до Кракова.→ Лінка вибачилася. перед Адріаном. Він запропонував 
їй поїхати разом до Кракова.→ В Кракові вони не знайшли могили дитини. Адріан 
запропонував на канікулах поїхати Лінці з ним на планер. . Сон: хвора змучена жінка в лікарні 
дивиться на немовлят і розуміє, що. через кілька днів вийде звідси без своєї дитини.→ Лінка 
поїхала на планер. Вона вчилася фотографувати, отримуючи також критику.→ В їдальні 
Адріан заперечив Конрату, що Лінка є його дівчиною. Лінка це почула і погодилася погуляти 
з Конратом.→ Конрат виявився грубим і песимістично налаштованим. Прогулянка не вдалася. 
Лінку засмутила почута розмова Адріана з якоюсь дівчиною.→ Халіна намагалася з’ясувати, 
з ким спілкується Адріан. Кася порадила привернути увагу Конрата.→ Лінка підійшла до 
Конрата, щоб він допоміг їй розібратися з деякими функціями нового фотоапарата. Він 
запросив її на прогулянку.→Кася здивувалася, що Конрат запросив гуляти Лінку в холод. 
→Лінка і Конрат зайшли в в’єтнамського бару, де через побачену ситуацію і критику Конрата 
Лінка вирішила не мати з ним справи.. Сон: знову жінка в лікарні... Здається, це психіатрична 
лікарня.→ Адріан запропонував пошукати документи її мертвої сестри по лікарнях. → Вона 
завалила дві контрольні роботи — з фізики й математики. Вчителька з фізики наказала 
позайматися Лінці з Наталією, бо та добре знає фізику. → Вони зустрілися, трохи позаймалися 
фізикою, а тоді почали з’ясовувати стосунки. Сварка. Адріан написав, що знайшов свідчення 
про її сестру. Він розповів, що сестра вижила, але народилася з ДЦП, і її віддали до дитячого 
будинку. Її ім’я- Катажина Печериця.. Сон: жінка біля дитячого будинку шукала серед дітей 
когось очима. → Лінка готувалася до іспитів, але змушена була приділяти увагу Каю. → Лінка 
шукає прізвище Печериця в інтернеті .→ Дівчина ледь встигла на іспит.→ Тест — легкий. 
Лінка врятувала Наталю: та підказувала відповіді Міхалу й не помічала, що вчитель ось-ось 
це помітить. Лінка навмисно впала зі стільця, щоб відвернути увагу вчителя.→ Наталя 
подякувала за. порятунок, але стосунки так і не налагодилися.→ Лінка розповіла Адріану 
план. знайти чоловіка з прізвищем Печериця. → Приємна розмова з мамою про Лінку і мрію. 
мами стати науковцем в минулому. → Халіна розповіла Адріану, що мама навчалася. на 
філології, й разом вони знайшли чоловіка, з яким у мами міг бути роман.. Сон: під час 
похорону у вагітної жінки почалися пологи. → Лінка з родиною. у потязі по дорозі до 
Кракова.→ Родина зібралася в Кракові для урочистості — першого. причастя Марчика 
(далекого родича).→ Гуляючи містом, Лінка з Каєм заблукали. Так-. сяк вони знайшли дорогу 
додому, Лінка попросила братика не розповідати мамі про. те, що вони були біля дитячого 
будинку. → Лінка намагалася розпитати в реєстратурі. про Катажину. Їй відмовили. Привітна 
жінка розповіла Халіні, що Печерицю. удочерили.→ Лінці не виходять фото, бо на них нема 
людей. Лінка ставиться до. всього байдуже. А вона йому так подобалась! → Лінка хоче 
помиритися з Адріаном,. але ж він має поїхати до Лондону... → Лінка помирилася з 
Наталією,та розповіла Халіні. історію, як вона закохалася.. Сон: Човен пливе по озеру. Раптом 
він перекидається, і Халіна починає топитися.→ Лінка зрозуміла, що всі ці сни щось 
означають. → Адріан несподівано передзвонив та нагадав про термін подачі робіт на конкурс. 
А ще він зовсім скоро відлітає до Лондона... → Наразі Халіна припинила пошук своєї сестри. 
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Тепер її більше турбував Адріан. → «17, сьогодні». Лінка ледве-ледве встигла добратися до 
аеропорту. Вона зізналася Адріану в коханні. Він обняв і поцілував її. Розлука неминуча. Та 
головне, що тепер вони разом. → Лінка сяяла від щастя. Фото дівчині неймовірно легко 
вдавалися.→ На столі вдома вона знайшла записку, де мама залишила гроші на квіти й 
морозиво. Це було несподівано приємно. → Лінка зустрілася з Касею. Кася розповіла про візит 
до дитячого будинку в Кракові. До Лінки зателефонувала жінка й розповіла, що Катажина 
приїжджала до дитячого будинку в середу.→ Повернулася мама. → Кася показала свою 
родимку, і стало зрозуміло: Кася й Лінка — сестри.→ Результати фотоконкурсу — відзнака. 
Лінка поговорила з мамою: мама насправді завагітніла від свого керівника дисертації, але тато 
про це нічого не знав. Після того, як тато про усе дізнався, вони посварилися, він потрапив в 
аварію й загинув. А мама передчасно народила Касю й впала в депресію. Лінка лишалася в 
бабусі, поки мама перебувала в психіатричній лікарні. → Після цієї розмови в них точно все 
налагодиться.. Святкували День народження Лінки. Тут було неймовірно весело і яскраво. 
Зібрались Наталя й Кася, прилетів з Лондона Адріан. Мама, незважаючи на те, що Адам пішов 
з родини, була дуже щаслива. Халіна була просто щаслива біля таких рідних й дорогих їй 
людей. 

 
 

Легуцька А. М., 
Вчитель української мови та літератури  

КЗ “Верхньокам’янська ЗОШ І-ІІ супенів”  
Званівської сільської ради 

 Бахмутського району, Донецької області 
alla.legutskaya@gmail.com  

РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ЗАСОБАМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ –  

ПРІОРИТЕТНЕ ЗАВДАННЯ СЛОВЕСНИКА З РУЙНУВАННЯ 
СТЕРЕОТИПУ НЕПОВНОЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

Анотація. Сучасний етап розвитку України характеризується 
кардинальними змінами в усіх галузях суспільства, держава переходить до 
моделі інноваційного  розвитку і потребує особистісного ставлення кожного до 
цих перетворень. Пріоритетним завданням словесника є руйнування 
стереотипу неповноцінності української мови, який упродовж попередніх 
поколінь з різних ідеологічних причин насаджувався в свідомості українців. Аби 
обдаровані учні могли сприймати українську мову, як сучасну, європейську, 
багату, культурну, розвинену, широко й демонструвати  повнокровність і 
спроможність нашої мови в усіх сферах життя, розвитку. Це потребує 
особистісного ставлення кожного до цих перетворень.  

Abstract. The current stage of Ukraine's development is characterized by radical 
changes in all spheres of society, the state is moving to a model of innovative 
development and requires a personal attitude of each to these changes. The priority 
task of the linguist is to destroy the stereotype of the inferiority of the Ukrainian 
language, which for previous generations for various ideological reasons was 
implanted in the minds of Ukrainians. So that gifted students can perceive the 
Ukrainian language as modern, European, rich, cultural, developed, broad and 
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demonstrate the fullness and ability of our language in all spheres of life and 
development. This requires a personal attitude of each to these transformations. 

 
Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції 

гідності, війни, обставини, пов’язані з російською агресією, усе більшої 
актуальності набуває виховання та розвиток обдарованої особистості почуття 
патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної 
громадянської позиції тощо. 

Щоб художні твори посіли належне місце у формуванні складників 
вихованості патріотичних почуттів в учнів, на уроках української літератури 
необхідно моделювати ситуації, які сприятимуть розумінню учнями суспільно-
політичних явищ, змальованих автором у творі, проводити аналогії із 
сучасністю; через мистецтво слова пробуджувати національну свідомість.  

З особливістю національного характеру, культурою, символами, 
пріоритетами, народними й національними героями, з побутом та життям 
українців знайомлю учнів, використовуючи на кожному уроці тексти 
народознавчого характеру. До пошуку таких текстів залучаю обдарованих учнів 
класу.  Проводжу уроки-символи, на яких через виконання різних вправ і завдань 
учні знайомляться з народними або державними символами (калина, хліб, 
рушник), з народними звичаями, святами (Великдень, Святий Наум, сватання, 
обжинки).  

Вважаю, що інтерактивні вправи є універсальними для розвитку життєвих 
компетентностей обдарованого учня, вони формують уміння колегіально 
вирішувати завдання, сприяють активізації особистісних якостей школяра. 
Перевагу надаю роботі в групах, парах, яка дає можливість прищеплювати учням 
толерантність, вболівання за спільну справу, вміння поступатися власними 
інтересами заради спільної справи. 

Добираючи теми для самостійних пошукових досліджень (проектів), творів-
роздумів, прагну, аби вони мали не тільки пізнавальне значення, але несли й 
глибоку виховну функцію, морально-етичне смислове навантаження.  

-Чи можна вважати патріотами людей, що виїхали за межі України? 
- Моя хата скраю, чи… ? 
- Патріотизм – потреба чи обов’язок? 
Підбираю тексти, що не залишають байдужими, спонукають до дискусії, до 

висловлення власної думки. 
Виховання активної життєвої позиції, як вияву громадянськості й 

патріотизму з обдарованими відбувається через усвідомлення бажання та 
готовності стати на захист Вітчизни на прикладі різних творів та перегляді 
соціальних роликів, у яких йдеться про мужність й самовідданість воїнів, 
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громадян, історичних осіб. У процесі проведення навчальних диктантів, вправ 
пропоную учням визначити основну думку тексту, акцентувати увагу на тих 
думках, почуттях, які формують патріотизм і громадянськість 

Розвивати художню уяву, фантазію, образне мислення допомагає метод 
РАФТ. 

Наприклад, завдання: напишіть СМС-повідомлення у минуле і майбутнє 
про події в Україні. Інформація про події, прохання. 

Роль, адресант, козаки, які  дивом потрапили з минулого у наш час на 
Україну у зону конфлікту. 

Аудиторія–  1 гр. – минулі часи, козаччина;   2 гр. – майбутнє. 
Форма – СМС-повідомлення. 
Тема. Інформація про події, прохання. 
Пріоритетним завданням словесника є руйнування стереотипу 

неповноцінності української мови, який упродовж попередніх поколінь з різних 
ідеологічних причин насаджувався в свідомості українців. Аби учні сприймали 
українську мову як сучасну, європейську, багату, культурну, розвинену, широко 
й системно демонструю повнокровність і спроможність нашої мови в усіх сферах 
життя. Створюємо інтернет плакати, вчимося робити Бук-трейлери та Веб-
квести. 

Для мене як вчителя дуже важливо, щоб обдаровані учні, знайшли 
застосування знанням у житті. Свою діяльність спрямовую на формування 
творчої особистості. Бо вірю – зруйнувавши стереотип неповноцінності 
української мови, виховавши особистість, здатну засвоювати знання і 
застосовувати їх на практиці ми відродимо інтелектуальний потенціал країни, від 
якого залежить майбутнє нашої держави, а отже, наше, громадян України. 
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РОЗВИТОК ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ЩОДО 
РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

Анотація. Статтю присвячено проблемі психологічної компетентності 
вчителів щодо роботи з обдарованими дітьми. Проаналізовано зміст 
психологічної компетентності педагогів, сформульовано значущі складові 
психологічної компетентності вчителя в контексті роботи з обдарованими 
учнями в умовах воєнного часу та післявоєнного періоду. Окрему увагу приділено 
розвитку психологічної компетентності педагогів у процесі підвищення їх 
кваліфікації. 

Ключові слова: психологічна компетентність, вчитель, обдаровані діти, 
робота з обдарованими учнями, психолого-педагогічна підтримка, розвиток, 
підвищення кваліфікації, воєнний час, післявоєнний період. 

Annotation. The article is devoted to the problem of psychological competence of 
teachers to work with gifted children. The content of psychological competence of 
teachers is analyzed, significant components of psychological competence of teachers 
in the context of work with gifted pupils in wartime and postwar period are formulated. 
Particular attention is paid to the development of psychological competence of 
teachers in the process of advanced their qualification. 

Key words: psychological competence, teacher, gifted children, work with gifted 
pupils, psychological and pedagogical support, development, advanced qualification, 
wartime, postwar period. 

 
Постановка проблеми. В умовах впровадження нових Державних 

стандартів початкової та базової середньої освіти [2], [1] відбувається 
реформування змісту, підходів, методів та прийомів роботи вчителя зі 
школярами. Метою освіти зазначено «розвиток природних здібностей, інтересів, 
обдарувань учнів, формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації 
та громадянської активності, свідомого вибору подальшого життєвого шляху та 
самореалізації» [1, с. 2]. Велике значення приділено розкриттю потенціалу 
школярів, розвитку їх здібностей, обдарованості. Це вимагає від педагогів 
високої професійної компетентності, зокрема у питаннях створення сприятливих 
психолого-педагогічних умов, мотивування учнів, розуміння природи 
здібностей та феномену обдарованості, методики роботи, яка б сприяла розвитку 
здібностей школярів, їх здатності самостійно критично мислити, проявляти 
креативність та приймати власні рішення, а не просто виконувати певні завдання 
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за вимогою вчителя. Важливим компонентом професійної компетентності є 
психологічна компетентність педагога. Саме вона дозволяє успішно втілити на 
уроці сучасні методи та прийоми роботи, побудувати конструктивні стосунки з 
учнями, у дитячому колективі, розкрити особистісний потенціал дитини та 
сприяти його розвитку. 

Обдаровані діти в очах учителя часто не відповідають образу гарного учня, 
який є організованим, слухняним, виконує всі вказівки тощо. Дослідники 
(А. Доровський та ін.) вказують на те, що обдарованим особистостям притаманні 
різноманітність інтересів, висока допитливість та дослідницька активність, 
випереджувальний розвиток пізнання, здатність простежувати причино-
наслідкові зв’язки і робити відповідні висновки, розвинене критичне мислення, 
підвищена концентрація уваги на чомусь, сконцентрованість на своїх інтересах, 
чутливість до пошуку нових ідей, креативність, чутливість почуттів, 
наполегливість у досягненні позитивних результатів, широкі особисті системи 
цінностей, спроба розв’язувати проблеми, які їм не під силу, розвинене почуття 
гумору, виражене почуття справедливості, їх поведінка не завжди відповідає 
загальноприйнятим стандартам [7]. Це означає, що обдаровані учні потребують 
додаткової уваги вчителя та нешаблонного підходу в роботі з ними. Тому 
важливо, щоб кожний педагог був компетентним у різних аспектах роботи з 
обдарованими дітьми. Психологічна компетентність вчителя щодо роботи з 
обдарованими учнями допоможе йому вчасно побачити таких дітей, ефективно 
сприяти розвитку їх здібностей, надавати їм необхідну психолого-педагогічну 
підтримку [4]. 

Російська воєнна агресія на території України призвела до появи нових 
викликів у роботі педагогів. Життя та професійна діяльність в умовах відсутності 
почуття безпеки, хронічного стресу та невизначеності, спричинених війною, 
стали новою реальністю усіх громадян нашої країни. Багато людей, в тому числі 
дітей, потребують психологічної підтримки та допомоги. Щоб впоратися з цим, 
зберегти своє фізичне та психічне здоров’я, бути ефективним, дуже значущими 
є стресостійкість та життєстійкість людини. А в роботі з учнями під час війни та 
у післявоєнний період велику роль відіграє психологічна компетентність 
вчителів. Тому її розвиток набуває особливого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема обдарованості 
особистості широко представлена у роботах науковців (О. Антонової, Н. Басюк, 
Б. Блума, Д. Богоявленської, Л. Венгера, Ю. Гільбуха, В. Кузьменко, 
О. Кульчицької, О. Леонтьєва, С. Максименка, О. Матюшкіна, О. Музики, 
В. Шадрікова, В. Юркевич та ін.). Велику увагу приділено психолого-
педагогічному супроводу та підтримці обдарованих дітей (О. Безпалько, 
Н. Грицюк, О. Золотарьова, Н. Кравчук, В. Моляко, А. Мудрик та ін.). 
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Значущими є дослідження різних аспектів підготовки та готовності вчителів до 
роботи з обдарованими дітьми (О. Антонової, Т. Гури, В. Демченко, А. Крикун, 
Л. Макрідіної та ін.). Проблема психологічної компетентності педагогів також є 
актуальною у роботах багатьох науковців (С. Максименка, І. Бєлової, В. Бойко, 
О. Дубчак, О. Казаннікової, О. Є. Клименко, Н. Кузьміної, Л. Лазаренко, 
Л. Ткачук та ін.). Але бракує досліджень, які б розкривали значущі особливості 
психологічної компетентності вчителя щодо роботи з обдарованими дітьми у 
воєнний та післявоєнний час, а також шляхи її розвитку. 

Мета статті. Метою даної роботи є уточнення складових психологічної 
компетентності вчителя в контексті роботи з обдарованими учнями у воєнний та 
післявоєнний час, а також визначення шляхів її розвитку. 

Виклад основного матеріалу. У сучасній психологічній та педагогічній 
науці представлені різні погляди щодо змісту психологічної компетентності 
вчителя. Найчастіше у структурі психологічної компетентності виокремлюють 
ціннісно-мотиваційний, рефлексивний, організаторський, управлінський, 
когнітивний, емоційно-вольовий, самоактуалізуючий компоненти [3, с. 4]. О. 
Клименко та І. Бєлова виділяють такі види психологічної компетентності 
педагога: «соціально-перцептивна, соціально-психологічна, аутопсихологічна, 
комунікативна, психолого-педагогічна» [8, с. 3–4]. При цьому у чинних 
нормативних документах [6] психологічна компетентність розкрита більше з 
практичної точки зору, на основі діяльнісного підходу. Так, згідно Професійного 
стандарту вчителя (2020 р.), вона передбачає: «здатність визначати та 
враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів; 
здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку 
їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності; здатність формувати мотивацію 
учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність; здатність формувати 
спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною» [6, с. 7]. Слід зазначити, 
що психологічна компетентність вчителя пов’язана з емоційно-етичною та 
компетентністю педагогічного партнерства [6]. 

На нашу думку, психологічна компетентність педагога в контексті роботи з 
обдарованими дітьми потребує уточнення та конкретизації. Так, додатково 
важливо виділити наступні складові: здатність визначити ознаки обдарованості 
в учнів; здатність враховувати психологічні особливості обдарованої 
особистості в процесі роботи; готовність толерантно ставитися до певних 
особливостей обдарованих учнів (наприклад, до бажання відстоювати іншу 
точку зору, критикувати тощо); здатність створювати творчу атмосферу на уроці 
та стимулювати розвиток здібностей учнів; здатність використовувати стратегії 
роботи, які будуть сприяти розкриттю та розвитку особистості обдарованих 
учнів, їх успішній соціалізації. 
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Практика показує, що далеко не всі вчителі є достатньо компетентними та 
готовими до роботи з обдарованими дітьми. І проблема полягає не тільки у 
відсутності або обмеженості відповідного досвіду у педагога, а й у недостатньо 
глибокому розумінні проблеми обдарованості, у психологічній та методичній 
неготовності відійти від певних звичних шаблонів у роботі. 

В результаті воєнної агресії РФ на території нашої країни з’явилися нові 
виклики в роботі вчителів. Стреси, невизначеність, психологічні травми, 
пов’язані з війною, увійшли у життя дорослих та дітей. У цій ситуації багато 
педагогів, школярів та їх батьків потребують додаткової психологічної 
підтримки та допомоги. Вчителі працюють з дітьми, які перебувають у стані 
стресу, пережили психотравмуючі події тощо. Причому це стосується і тих 
регіонів, де велися бойові дії, і тих, де громадяни знаходяться в умовній безпеці, 
але все одно є загроза ракетних обстрілів, постійний стрес від того, що іде 
повномасштабна війна. Поступово люди адаптуються до нової реальності, але 
пролонгованість цих подій, втрата контролю над своїм життям та невизначеність 
перспективи майбутнього негативно впливають на психологічний стан та 
фізичне здоров’я. 

У таких умовах педагогам необхідно підтримувати себе у психологічному 
стані, який дозволить їм мати ресурси і для вирішення власних психологічних 
проблем, і для ефективної роботи з учнями, а також надання їм психологічної 
підтримки та допомоги. Це є дуже важливим, але непростим завданням під час 
війни. І ми всі не були до такого готові. Цьому не вчили у вищих навчальних 
закладах, наш досвід роботи орієнтований на мирний час. Тому зараз, щоб 
впоратися з новими життєвими та професійними завданнями, вчителям 
необхідно розвивати у себе нові аспекти психологічної компетентності, 
пов’язані саме зі специфікою психолого-педагогічного супроводу та підтримки 
дітей у воєнний та післявоєнний період. 

Ми вважаємо, що в ситуації війни на території України, педагогам потрібно 
навчитися та бути здатними: «надавати першу екстрену психологічну допомогу 
учасникам освітнього процесу в ситуації гострого стресу після психотравмуючої 
події» (вона не передбачає глибинної психологічної роботи, її може надавати 
підготовлений фахівець, який працює у професіях типу «людина – людина»); 
«визначати та враховувати в освітньому процесі особливості стресового стану 
учнів, стану в психологічній травмі та після травми»; «використовувати стратегії 
роботи, які сприяють оптимізації освітнього процесу, враховуючи стресовий 
стан у дітей та психологічні травми»; «надавати підтримку та здійснювати 
психолого-педагогічний супровід учнів в умовах війни та у післявоєнний час» 
[5, с. 74]; відновлювати й підтримувати власні психологічні та фізичні ресурси. 
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Зазначені аспекти психологічної компетентності вчителів важливі в роботі 
з усіма школярами, зокрема й з обдарованими. Але, враховуючи те, що 
обдаровані діти часто мають випереджувальний інтелектуальний розвиток, 
яскраву уяву, підвищену чутливість почуттів, сильно розвинене почуття 
справедливості, перебільшені страхи [7], то вони у цей непростий період 
потребують ще більшої уваги з боку педагогів та батьків. При необхідності 
важливо вчасно звертатися по допомогу до шкільних психологів або інших 
фахівців. 

З метою розвитку психологічної компетентності вчителів щодо роботи з 
обдарованими учнями необхідно розробити систему заходів, які допоможуть 
педагогам: глибше зрозуміти сутність та природу феномену обдарованості; 
навчитися визначати ознаки обдарованості у дітей; враховувати психологічні 
особливості обдарованої особистості в освітньому процесі; використовувати 
стратегії роботи, які будуть створювати творчу атмосферу на уроці, стимулювати 
розвиток здібностей школярів, а також сприяти розкриттю й розвитку 
особистості обдарованих учнів, їх успішній соціалізації. 

Для роботи під час війни та у післявоєнний період педагогам потрібно 
навчитися алгоритму, методам та прийомам «надання першої екстреної 
психологічної допомоги дітям у стані гострого стресу після психотравмуючої 
події, подальшої підтримки та здійснення психолого-педагогічного супроводу 
учнів, а також використання стратегій роботи, які сприяють оптимізації 
освітнього процесу, враховуючи стресовий стан у дітей та можливі психологічні 
травми» [5, с. 75], крім того, важливо оволодіти прийомами самодопомоги для 
відновлення та підтримки власних психологічних і фізичних ресурсів. 

Для розвитку психологічної компетентності вчителів щодо роботи з 
обдарованими учнями в умовах війни та у післявоєнний час можуть бути 
використані курси підвищення кваліфікації, науково-практичні конференції, 
психолого-педагогічні семінари та вебінари, тренінги, майстер-класи, обмін 
досвідом роботи, методичні консультації тощо. Велику роль в такому процесі 
має саме психологічна складова. Але основою є прагнення педагога до 
особистісного та професійного самовдосконалення, відкритість до нового, 
усвідомлене бажання сприяти розвитку самодостатньої, здатної до 
самореалізації особистості учнів, готовність надавати їм у цьому психолого-
педагогічну підтримку. 

Висновки і пропозиції. Проведений нами аналіз змісту психологічної 
компетентності вчителя показав, що її загальноприйняті складові необхідно 
конкретизувати та уточнити в контексті роботи з обдарованими дітьми, а також 
врахувати актуальні на сьогоднішній день умови воєнного часу та подальшого 
післявоєнного періоду. 
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Психологічна компетентність педагога у роботі з обдарованими учнями має 
велику роль. Для ефективної роботи з ними вчителю потрібні: психологічна 
обізнаність у питаннях обдарованості особистості, особливостей роботи з 
обдарованими дітьми та практичні уміння щодо визначення обдарованих учнів, 
створення творчої атмосфери на уроці, вибору оптимальної стратегії роботи з 
ними з метою розвитку їх здібностей та підтримки у становленні особистості. 

Під час війни та у післявоєнний період для побудови ефективного 
освітнього процесу та підтримки фізичного й психічного здоров’я його учасників 
важливими є формування та розвиток у вчителів нових аспектів психологічної 
компетентності, пов’язаних з роботою в умовах стресу та перенесених 
психологічних травм. 

Розвиток психологічної компетентності може бути реалізований за рахунок 
системи заходів щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 
питаннях: роботи з обдарованими дітьми, оптимізації освітнього процесу в 
умовах війни, здійснення психолого-педагогічного супроводу учнів та надання 
їм необхідної психологічної підтримки і допомоги. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ЗДОБУВАЧАМИ 
НА ЗАНЯТТЯХ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ 

Анотація. У статті розглядаються особливості роботи з обдарованими 
здобувачами у фахових навчальних закладах. Визначаються ефективні методи і 
форми організації навчання, а також вимоги до педагогів, які працюють з 
обдарованими здобувачами. 

Ключові слова: обдарованість, лідерство, творчі здібності, професійна 
мотивація, фаховий навчальний заклад, методи і форми організації навчання. 

Abstract. The article considers the peculiarities of working with gifted applicants 
in professional educational institutions. Effective methods and forms of training 
organization are determined, as well as requirements for teachers who work with gifted 
applicants. 

Key words: talent, leadership, creative abilities, professional motivation, 
professional educational institution, methods and forms of education organization. 

 
Навчання позбавлене будь-якого інтересу і здобуте тільки силою, вбиває в 

здобувача бажання до навчання без якого він далеко не піде. 
(К. Д. Ушинський) 

 
Обдаровані діти складають резерв інтелектуального піднесення будь-якої 

нації. На сьогодні в Україні проблема обдарованості, творчості, інтелектуалу 
виходить на передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і 
виховання обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист 
талантів. 
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З цією метою в Україні за участю Президії АН України, МОН України й 
ряду інших міністерств та відомств, створена комплексна програма пошуку, 
навчання і виховання обдарованих дітей і молоді “Творча обдарованість”. 

Обдарованість – це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй 
досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності.  

Обдарована дитина – це дитина, яка має яскраві й очевидні, іноді видатні 
досягнення (або внутрішні передумови таких досягнень) у тому або іншому виді 
діяльності. Соціально-обдаровані діти – це майбутні лідери. 

Лідер – це особистість, за якою всі інші члени групи визнають право брати 
на себе найбільш відповідальні рішення, що зачіпають їхні інтереси й 
визначають напрям і характер діяльності всієї групи.  

Формування нових соціальних, культурних та духовних відносин під час 
здобування освіти залежить від активної життєвої позиції кожної особистості, її 
готовності до участі у правильному управлінні суспільством, яка є лідером свого 
життя. Тому проблема формування лідерських якостей студентської молоді є 
актуальною.  

Тема лідерства є однією з найбільш цікавих та динамічних як для наукового 
співтовариства, так і для суспільства, що починає глибше усвідомлювати його 
визначну роль у забезпеченні сталого розвитку всіх сфер життєдіяльності 
людини.  

Одним із основних завдань системи освіти України є формування творчо 
активної, всебічно розвинутої особистості. Для того, хто уважно простежує 
ситуацію у світі, пов’язану із загальним і економічним розвитком різних країн, 
уже давно стало очевидним, що найбільше успіхів досягають ті держави, які 
мають висококваліфіковані кадри працівників, тобто йдеться про 
інтелектуальний, творчий потенціал кожної країни. На сьогодні відчувається 
дефіцит фахівців високого рівня в різних галузях, дефіцит талановитих й 
обдарованих працівників. Саме тому для розвитку інтелектуального потенціалу 
нації, який є показником духовного і матеріального поступу країни, дедалі 
актуальнішою стає проблема визначення, навчання і розвитку обдарованих 
здобувачів. Також особливого значення набуває наукове та методичне 
забезпечення, створення належних умов для самоактуалізації та самореалізації 
потенційних можливостей молоді. 

Концепція сучасної освіти побудована таким чином, щоб створити 
оптимальні умови для реалізації творчого потенціалу здобувачів допомогти їм 
правильному виборі майбутньої професії. 

Викладач завжди прагне того, щоб знайти і застосувати найзручніший 
спосіб викладання. Адже тільки тоді він ефективний яким задоволені здобувачі, 
який їх цікавить. 
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Основною метою системи освіти є створення умов для особистісного 
розвитку і творчої самореалізації кожного здобувача, який зможе навчатись 
створювати і розвивати інтелектуальні здібності до самонавчання, бути лідером. 

З процесу навчання відомо, що якість підготовки будь-якого фахівця 
(медика) в сучасних умовах визначається не тільки рівнем його знань але й 
професійними вміннями, що дозволяють йому творчо вирішувати виникаючі 
проблеми, активно взаємодіяти з людьми на основі встановлення суб'єктивних 
відносин. 

Взаємодія викладач-здобувач впливає на формування системи цінностей 
майбутнього фахівця таких як людина, істина, освіта, професія та інші. 

Одним із перспективних напрямків розвитку і вдосконалення фактору 
підвищення якості освіти визначальними рисами є: взаєморозуміння, 
взаємоповага, творчість, співробітництво серед сучасної студентської молоді. 

Активні, обдаровані, здобувачі-лідери характеризується порівняно високим 
розвитком мислення, розвинутими навичками самоконтролю навчальній 
діяльності високою працездатністю. Таким здобувачам властива розумова 
діяльність, неординарність, лідерство, свобода самовияву, багатство уяви, 
розвинута і сформована пам'ять, швидкість реакції, вміння піддавати сумніву і 
науковому осмисленню певні явища, стереотипи, догми. Це творча ланка молоді 
– у них є інтерес до поглинання знань, самостійності у навчанні, розширюють, 
світогляд формують, наполегливість у досягненні поставленої мети. 

Фактором підвищення обдарованості, лідерських якостей здобувачів 
використовується весь арсенал інтелектуальної участі групи в дискусіях, 
семінарах, прес-конференціях, робота в експериментальних групах, у групах, що 
працюють над підготовкою та проведенням проектів, приймають участь в 
обласних, регіональних конференціях. 

У підвищенні якості медичної освіти має бути модель “обдарованих” 
здобувачів. А саме:  

—  інтелектуальні здібності; 
—  світоглядні цінності; 
—  творчий потенціал; 
—  психофізичні властивості; 
—  лідерство. 

Обдарованість лише створює можливості досягнення успіху в конкретній 
діяльності. Щоб можливість перейшла в реальність, потрібно оволодіти певними 
навичками і вміннями. 

На сьогодні науковці різних країн працюють над проблемою обдарованості: 
біологи намагаються виділити ген обдарованості, психологи і соціологи 
створюють тести для визначення яскравих здібностей здобувачів, а у сучасній 
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педагогічній теорії та практиці відбувається інтенсивний процес розробки 
системи виховання та навчання обдарованих здобувачів. Таким чином, проблема 
обдарованості є проблемою культурного та інтелектуального потенціалу будь-
якої нації. Про це свідчать численні наукові, методичні публікації, науково-
практичні конференції. 

Якими є обдаровані здобувачі? 
• Мають вищі порівняно з більшістю здобувачів інтелектуальні здібності, 

потяг до навчання, творчі можливості. 
• Мають активну пізнавальну потребу, що домінує. 
• Відчувають радість від здобуття знань, розумової праці. 
Які категорії обдарованих здобувачів можна визначити умовно? 
1. Здобувачі з надзвичайно високим загальним рівнем розумового розвитку. 
2. Здобувачі з ознаками спеціальної розумової обдарованості – у певній 

галузі науки. 
3. Здобувачі, які не досягають через якісь причини успіхів у навчанні, але 

мають яскраву пізнавальну активність, оригінальність психічного складу, 
неабиякі розумові резерви. 

У навчальній діяльності робота з обдарованими здобувачами ґрунтується на 
диференційованому підході, що сприяє розширенню й поглибленню освітнього 
простору предмета. 

Мета роботи з обдарованими здобувачами – виявлення таких здобувачів та 
створення умов для їх оптимального розвитку. 

Завдання роботи з обдарованими здобувачами: 
• Розвиток цілісної картини світу в здобувача. 
• Розвиток творчого критичного й абстрактно-логічного мислення, 

здатностей розв'язувати проблеми. 
• Розвиток здатності самостійно навчатися та здійснювати дослідницьку 

роботу. 
• • Розвиток здатностей до самопізнання й саморозуміння, формування 

позитивної «Я-концепції». 
За якими принципами будується робота з обдарованими здобувачами? 
• Орієнтація на змагання, актуалізація лідерських можливостей. 
• Орієнтація на їх потреби. 
• Максимальне розширення кола інтересів. 
• Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю. 
• Ускладнення змісту навчальної діяльності. 
Яким повинен бути викладач у роботі з обдарованими здобувачами? 

• Талановитим, здатним до експериментальної й творчої діяльності. 
• Професійно грамотним. 
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• Інтелігентним, моральним і ерудованим. 
• Володіти сучасними педагогічними технологіями. 
• Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, 

емоційно стабільним, креативним. 
• Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом. 

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-який 
здобувач міг б просуватися шляхом власної досконалості, уміти мислити 
самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням 
здобувача в умовах освітнього процесу». 

Етапи роботи з обдарованими здобувачами: 
1. Підготовчий  

• Розробка заходів з пошуку й цілеспрямованого відбору обдарованих 
здобувачів. 

• Складання діагностичних карт та розробка нормативних документів, робочих 
програм для навчання та розвитку обдарованих здобувачів. 

• Підготовка викладача щодо роботи з обдарованою молоддю. 
• Створення системи стимулювання інтелектуально й творчо обдарованих здобувачів 

та педагогічних працівників, які з ними працюють. 
2. Основний (практичний) 

• Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, 
проектних, модульних), що розвивають в здобувачів творче й дослідницьке 
мислення. 

• Активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів. 
3. Узагальнення 

• Аналіз досягнутих результатів. 
• Співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й 

завданнями. 
• Визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими 

здобувачами. 
Розвиток обдарованості здобувачів залежить від професійного рівня 

педагогів та використання креативних методів навчання. У практиці 
педагогічної діяльності слід використовувати нові технології навчання, які 
сприятимуть розвитку інтелектуальної, творчої, предметної або лідерської 
обдарованості. 

Учений-психолог В. Моляко вважає, що кожна людина має здібності в 
якомусь напрямі. Мистецтво педагогіки та психології – відшукати ці напрями, 
допомогти людині зрозуміти себе, повірити у свої можливості. Тому, проблему 
розвитку обдарованості здобувачів необхідно розглядати у таких парадигмах: 
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1. Нормативно-правове та організаційно-структурне забезпечення 
діяльності освітніх установ із розвитку обдарованості.  

2. Викладач для обдарованих здобувачів. Якими мають бути його 
підготовка, форми і методи підвищення кваліфікації щодо виявлення, розвитку, 
відстеження зростання та застосування адекватних форм взаємодії з 
обдарованими здобувачами? 

3. Особливості психолого-педагогічного супроводу суб’єктів навчально-
виховного процесу в контексті розвитку обдарованості. 

4. Формування сприятливого соціально-педагогічного середовища для 
розвитку обдарованості викладачів та здобувачів. Якими мають бути його 
основні параметри? 

5. Самооцінки обдарованих здобувачів, їх життєві пріоритети та цінності. 
Важливого значення при цьому, безумовно, набуває власне характер 

взаємодії у таких підсистемах: «викладач-здобувач», «викладач-викладач», 
«викладач-адміністрація», який може бути оптимізований через трансформацію 
специфічної мети, принципів, форми, технології, методів та засобів навчання, що 
визначально характеризує навчально-фаховий заклад нового типу. 

За визначенням багатьох учених, складовими системи роботи з цієї 
проблеми, на які треба орієнтувати педагогічних працівників, є: 

• концепція обдарованості; 
• психодіагностика (виявлення рівня обдарованості); 
• прогнозування розвитку обдарованих здобувачів; 
• технології та методики виховання, навчання й розвитку творчого 

потенціалу особистості. 
Формування навчально-методичної системи навчання щодо поліпшення 

якості організації роботи з обдарованими здобувачами. 
Складна та багатоаспектна проблема роботи з обдарованими здобувачами 

потребує якісних нововведень на рівні теорії та практики. 
Взаємодія викладача з обдарованими здобувачами повинна базуватися з 

урахуванням таких психолого-педагогічних принципів: 
‒ формування взаємин на основі творчої співпраці; 
‒ організація навчання на основі особистісної зацікавленості здобувача, 

його індивідуальних інтересів і здібностей (сприяє формуванню 
пізнавальної суб'єктивної активності на основі його внутрішніх 
уподобань); 

‒ превалювання ідеї подолання труднощів, досягнення мети в спільній 
діяльності викладача та здобувачів, самостійній роботі здобувачів (сприяє 
вихованню сильних натур, здатних виявити наполегливість, 
дисциплінованість); 
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‒ вільний вибір форм, напрямів, методів діяльності (сприяє розвитку 
творчого мислення, вміння критично оцінювати свої можливості й 
прагнення самостійно вирішувати все складніші завдання); 

‒ розвиток системного, інтуїтивного мислення, вміння “згортати” і 
деталізувати інформацію (дисциплінує розум здобувача, формує творче, 
нешаблонне мислення); 

‒ гуманістичний, суб'єктивний підхід до виховання (передбачає абсолютне 
визнання гідності особистості, її права на вибір, власну думку, 
самостійний вчинок); 

‒ створення нового педагогічного середовища (будується на основі 
співдружності педагогів, колег, однодумців). 

Втілення цих принципів у життя потребує творчого підходу до організації 
навчання як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню цілісної картини 
світу, дає змогу учням самостійно обирати «опорні» знання з різних наук при 
максимальній орієнтації на власний досвід. 

Робота з обдарованими здобувачами вимагає належної змістової 
наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види 
пошукової аполітичної, розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу 
висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета викладачам. 

Формами роботи можуть бути групові та індивідуальні заняття. 
Зміст навчальної інформації має доповнюватись науковими відомостями, 

які можуть одержати в процесі виконання додаткових завдань у той же час, що й 
інші здобувачі, але за рахунок вищого темпу обробки навчальної інформації. 

Необхідно зауважити, що в рамках зазначеної проблеми є ряд питань, які 
потребують детального вивчення та вирішення, а саме: 

1) соціальна потреба успішного застосування творчого потенціалу 
педагогічного працівника; 

2) впровадження науково обґрунтованих педагогічних інновацій з 
урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів.  

М. Скаткін пропонує опис поетапного вирішення зазначених питань: 
І етап – викладач формує творчі завдання й сам вирішує їх, а здобувачам 

пропонує роль виконавців своїх указівок; 
ІІ етап – викладач ставить завдання, але способи вирішення пропонує знайти 

здобувачам, викладач підбиває підсумок роботи; 
ІІІ етап – викладач ставить творчі завдання, а здобувачі самостійно 

проходять усі етапи пошуку і висновків. 
Підготовка здобувачів до успішної участі в них є важливим і досить 

складним завданням сучасного викладач. Саме тому актуальною є проблема 
спеціальної підготовки кадрів шляхом набуття ними теоретичних знань і 
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практичного досвіду, технологічної та методичної підготовленості до 
забезпечення оптимального рівня навченості, вихованості й розвитку 
обдарованих здобувачів. В основу підготовки викладача до роботи з 
обдарованими здобувачами закладається знайомство з прогресивним досвідом, 
що стимулює особисте творче начало та сприяє засвоєнню ефективних способів 
розв’язання проблем. 

Здійсненню дієвого науково-методичного забезпечення щодо підготовки 
вчителя до роботи з обдарованими здобувачами сприяє налагоджена система 
навчання методичного активу, на засіданнях якого основна увага приділяється 
обговоренню ряду актуальних питань, а саме: 

• Впровадження сучасних інформаційних технологій в організацію 
методичної роботи з педагогічними кадрами. 

• Нетрадиційні форми навчання як засіб розвитку творчої активності 
педагогів. 

• Пропаганда кращих здобутків та інноваційних пошуків педагогічних 
працівників. 

• Роль методичних формувань у підготовці вчителя до роботи з 
обдарованими дітьми. 

Також необхідно значну увагу приділяти удосконаленню управлінської 
майстерності керівників навчальних закладів з питання підготовки викладача до 
роботи з обдарованими здобувачами. Заслуговує на увагу важливість питань, що 
актуалізуються на різноманітних методичних заходах. Наприклад:  

• Діяльність заступника директора в напрямку роботи з педагогічними 
кадрами щодо педагогічної підтримки обдарованості. 

• Впровадження ефективних засобів і технологій навчання та самонавчання 
педагогічних працівників. 

• Роль інноваційної, творчої діяльності педагогічного колективу в 
забезпеченні гуманізації навчально-виховного процесу.  

• Науково-методичний супровід забезпечення високого рівня якості освіти 
та розвитку творчих здібностей здобувачів. 

• Вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, 
результативності та якості навчально-виховного процесу.  

• Науково-методичне забезпечення  роботи з обдарованими здобувачами. 
• Психолого-педагогічні основи професійної діяльності викладача в 

організації роботи з обдарованими здобувачами. 
• Представлення та захист шкільних програм розвитку творчих здібностей 

здобувачів. 
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• Основні аспекти формування системи роботи з обдарованими 
здобувачами. 

У вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях стверджується, що 
обдарованість може бути реалізована лише в умовах конкретного макро- і 
мікросередовищ. О. Кульчицька, зокрема, наголошувала: «Якщо середовище 
буде адекватним або відповідатиме біологічно-заданим передумовам, то “дар” 
буде реалізований або як загальна обдарованість, або як її частковий прояв у 
конкретному виді діяльності».  

Директори, заступники директорів з навчально-виховної роботи вважають, 
що в управлінні освітою мають відбутися суттєві зміни у ставленні до такого 
важливого напряму як робота з обдарованими здобувачами. Необхідно, в першу 
чергу, забезпечити: «фінансування цього напряму освітньої діяльності»; 
«сучасною навчально-матеріальною базою (лабораторне обладнання, наочність 
тощо)»; «виділення додаткових годин на гурткову роботу, роботу в секціях 
МАН, науково-дослідницьку роботу; «чітку розробку програми роботи з 
обдарованими здобувачами, яка б фінансувалась централізовано»; «належну 
матеріальну винагороду обдарованого здобувача та педагога, який займається з 
ним»; «підвищення кваліфікації педагогів»; «фінансування поїздок здобувачів на 
конкурси»; «створення гідних умов праці викладачів, що працюють з 
обдарованими здобувачами». 

Основні напрямки щодо організації покращення роботи з обдарованими 
здобувачами. 

1. Брати участь у міських, обласних конкурсах авторських програм творчих 
викладачів та психологів, виставках нових освітніх технологій та методичних засобів, 
творчих проектах, конкурсах орієнтованих на вдосконалення роботи з обдарованими 
здобувачами. 

2. Забезпечити якісну підготовку здобувачів до участі в міських, обласних, 
всеукраїнських олімпіадах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт 
здобувачів-членів МАН України, творчих турнірах, мистецьких фестивалях, 
наукових конференціях, виставках творчих робіт тощо. 

Робота з обдарованими здобувачами на заняттях з біології 
На заняттях біології потрібно особливу увагу приділяти обдарованим 

здобувачам, розвивати їх логічне мислення, творчу активність, бажання глибше, 
пізнати взаємозв’язок природи людини і медицини. Обдарованість, 
талановитість необхідно пов’язувати з особливостями власне творчої діяльності, 
проявом творчості, функціонуванням творчої людини.  

На заняттях природничого циклу потрібно формувати і розвивати в 
обдарованих здобувачів: 

‒ задатки, схильності, що виявляються в підвищеній чутливості, певній 
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вибірковості, перевагах та динамічності психічних процесів; 
‒ інтереси, їх спрямованість, частота і систематичність прояву, домінування 

пізнавальних інтересів; 
‒ допитливість, прагнення до створення нового, схильність до вирішення і 

пошуку проблем; 
‒ швидкість у засвоєнні нової інформації, утворення асоціацій; 
‒ прояв загального інтелекту – сприйняття, розуміння, швидкість оцінок і 

вибору шляху рішення;  
‒ наполегливість, цілеспрямованість, працьовитість; 
‒ інтуїтивізм, схильність до оцінок та прогнозів; 
‒ швидкість в оволодінні уміннями і навичками, прийомами; 
‒ здатність до вироблення власних стратегій. 

Обдаровані здобувачі повинні мати сприятливі морально-психологічні 
умови для навчальної діяльності, виконуючи роботу, більшу за обсягом і 
інтенсивністю. 

Важливе значення має індивідуальна форма роботи, коли здійснюється 
безперервна дія здобувача і викладача, під час якої найбільш повно реалізуються 
індивідуальні особливості здобувача, враховуються його особистісні якості. 

Ефективність навчання може бути значно підвищена шляхом застосування 
проблемних завдань. Саме такі завдання сприяють розвитку пізнавального 
інтересу здобувачів через радість творчості й ті позитивні емоції, які вони будуть 
відчувати при їх вирішенні. Під час розв’язання завдань здобувачі вчаться 
застосовувати свої знання в нових, несподіваних ситуаціях, знаходити свої, 
нестандартні відповіді на питання, що виникають, виявляти протиріччя, 
висувати гіпотези й доводити їхню справедливість. Застосування проблемних 
завдань на заняттях допомагає викладачу залучати отримані здобувачами знання 
для вирішення різних практичних, дослідницьких і навчальних завдань – тобто 
закріплювати знання здобувачів, розвивати індивідуальні можливості й творчі 
здібності. 

На заняттях з біології потрібно використовувати найрізноманітніші форми і 
методи роботи. Це буде надавати обдарованим здобувачам різноманітні знання і 
давати можливість у різних видах діяльності випробовувати свої сили і 
можливості. 

Особливої уваги заслуговують сучасні інноваційні технології та 
інтерактивні методи навчання, де обдаровані здобувачі мають здатність 
очолювати діяльність роботи «малих» і «великих груп», під час «Мозкового 
штурму» висловлювати найоригінальніші та найсміливіші думки. «Мозковий 
штурм» досить ефективно використовується для визначення глобальних 
проблем. Здобувачі при цьому усвідомлюють свій особистий внесок у зроблене, 
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а оригінальність та неповторність таких визначень просто вражають. Метод 
«Навчаючи – вчуся» дає змогу обдарованим здобувачам взяти участь у навчанні 
та передачі знань іншим. 

Розв’язуючи ситуаційні завдання, здобувачі готуються до реального життя, 
адже в житті може все трапитися і тоді знадобляться знання з біології, хімії та 
медицини. Ситуації дають шанс застосовувати знання на практиці і сприяють 
розвитку обдарованості здобувачів. 

За допомогою інтерактивних методів навчання викладач перестає бути 
головним джерелом інформації, але зростає його роль в організації самостійної 
пізнавальної діяльності здобувачів. В результаті застосування інтерактивних 
методів навчання, здобувачі, будуть краще навчатися, збільшиться кількість 
здобувачів з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень. 

На заняттях природничого циклу створюються умови для вибору 
здобувачами власного шляху в навчанні, який надалі буде застосований у їхній 
професії. Одним з видів навчання є метод проектів, який орієнтований на 
самостійну діяльність здобувачів – індивідуальну, парну, групову, спрямовану 
на розв’язання конкретної проблеми з використанням методів і способів 
навчання та знань з різних галузей наук. Цей метод дає змогу самореалізуватися 
обдарованим здобувачам. 

В. О. Сухомлинський писав: “Інтерес до навчання з’являється лише тоді, 
коли є натхнення, що народжується від успіху володіння знаннями без натхнення 
навчання перетворюється для здобувачів на тягар”. 
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Анотація. У статті акцентується увага на питанні якісного підвищення 
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Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), 
затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 
року № 960-р зазначає, що одним із чинників забезпечення належної якості 
STEM-освіти є удосконалення підготовки педагогічних працівників та 
забезпечення їх професійного розвитку [1]. У зв’язку з цим, посилена увага 
приділяється питанням підвищення кваліфікації освітян з напрямів STEM-
освіти. 

Дієвим рішенням щодо даної проблематики є навчання науково-
педагогічних працівників на дистанційних сесіях всеукраїнської STEM-школи, 
що на партнерських засадах реалізується відділом STEM-освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» з 2017 року. STEM-школа – це безкоштовний ресурс 
із сертифікованою програмою підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників зі STEM-освіти. За період 2017-2022 років проведено 10 сесій, взяли 
участь близько 450 спікерів, підвищили кваліфікацію понад 22000 слухачів. 

Навчальна програма STEM-школи розробляється відповідно до запитів 
STEM-спільноти, актуальних питань розвитку STEM-освіти, педагоги мають 
можливість ознайомитися з новинками на освітньому ринку, пропозиціями, 
досвідом бізнес-структур, громадських та інших організацій.  

Освітній простір STEM-школи охоплює: 
‒ інформування про інноваційні тенденції та нормативні документи, як 

інтегрувати сучасні методики в освітній процес – змішане навчання, QR-
коди, доповнену реальність, проєктно-дослідну та інженерну діяльність; 

‒ навчання за принципом «вчитель – вчителю», ознайомлення з науково-
теоретичними, методичними матеріалами – відео про інноваційні 
технології навчання, проєктну діяльність, сучасне обладнання, STEАM-
проєкти; 

‒ спілкування і знайомство з новаторами, обмін досвідом, розширення кола 
однодумців; 

‒ пошук допомоги, порад, ідей для розв’язання педагогічних проблем, 
професійного зростання через навчальні відео, опрацювання корисних 
ресурсів, спілкування зі спікерами у віртуальному просторі; 

‒ практична взаємодія – використання контенту STEM-школи у практичній 
діяльності, впровадження перспективних ідей для розвитку STEM- 
навчання у закладі освіти, побудова планів, моделей тощо; 

‒ професійне зростання, соціальне визнання – понад 450 спікерів отримали 
нові уміння і навички щодо представлення свого педагогічного досвіду на 
всеукраїнському рівні для численної аудиторії слухачів [3]. 

У рамках всеукраїнської STEM-школи працюють регіональні: «STEM-
освіта на Дніпрі» (КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»); «STEM-
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освіта Запорізької області» (КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти»); «STEM-освіта в Миколаївській області» (Миколаївський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти); «STEM-освіта в 
Рівненській області» (Рівненський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти); «STEM-освіта в Сумський області» (Сумський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти). 

Ефективною та цікавою платформою для проведення майстер-класів, 
воркшопів, тренінгів, панельних дискусій, презентацій досвіду є Всеукраїнський 
фестиваль «STEM-весна», що проходить щорічно протягом трьох весняних 
місяців. Це унікальний простір нового формату для спільного навчання, 
спілкування, обміну та вивчення найкращого вітчизняного і закордонного 
досвіду, знайомства з новаторами сучасної освіти, це майданчик підтримки, 
об’єднання зусиль освітян, науковців, громадських активістів та бізнесу. За 5 
років фестивальний рух охопив майже всі заклади освіти України.  

Масштабування фестивального руху щодо розвитку STEM-освіти в Україні 
щорічно активно підтримують заклади післядипломної педагогічної освіти всіх 
регіонів. Програма заходів, зазвичай, охоплює напрями:  

‒ STEM-освітній простір: створення умов, нових STEM-
центрів/лабораторій, розширення напрямів їхньої діяльності та сприяння 
навчанню за напрямами STEM-освіти; 

‒ моделюємо професійне майбутнє: профорієнтаційні заходи, що 
мотивують учнівську молодь обирати STEM-професії (практичні 
заняття/тренінги, змагання, конкурси, хакатони, турніри, виставки, 
фестивалі тощо); 

‒ STEM-педагог: заходи, що сприяють розвитку професійних 
компетентностей педагогічних працівників. 

Участь у фестивальних подіях допомагає освітянській спільноті знайти 
рішення щодо створення моделі STEM-освіти. Активна співпраця з партнерами 
зумовлює реалізацію напрямів STEM-освіти у закладах освіти. 

Популярним освітнім ресурсом з питань STEM є «Педагогічна STEM-
майстерня», у рамках якої проводяться науково-практичні семінари, круглі 
столи, «Марафон STEM-уроків», майстер-класи, хакатони. Наприклад, під час 
таких подій учасники мають можливість ознайомитися з досвідом роботи 
переможців Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності, інноваційних 
освітніх проєктів, зокрема, конкурсів: на премію «Global Teacher Prize Ukraine», 
«Краща STEM-публікація», «Кращий STEM-урок», Всеукраїнського фестивалю 
«Наука на сцені» [2]. 

Розроблення ефективних методів впровадження напрямів STEM-освіти у 
закладах освіти різного рівня, підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
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працівників з даної проблематики є ключовими аспектами формування 
освітнього STEM-простору. З цією метою відділом STEM-освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» за підтримки науково-педагогічних журналів: 
«Проблеми освіти», «Наукові записки Малої академії наук України», 
«Методист», «Управління освітою», «Шкільний світ», «Позашкілля» протягом 
5-ти років проводиться Всеукраїнський захід «Краща STEM-публікація». Це 
творче змагання науковців й педагогів-практиків, яке присвячено осмисленню 
теоретичних і методичних принципів забезпечення розвитку STEM-освіти в 
Україні, шляхів й засобів формування ефективного освітнього STEM-
середовища, підвищенню професійної компетентності й успішної самореалізації 
педагогів.  

У рамках заходу щороку охоплюється науково-прикладна тематика 
публікацій: 

‒ Теоретичні аспекти STEM-освіти: зарубіжні, вітчизняні надбання та 
проблеми розвитку STEM-освіти; новітні технології як інноваційний 
інструмент оновлення дидактичних принципів природничо-математичної 
освіти; STEM-напрями як інструмент підвищення якості інклюзивної 
освіти. 

‒ STEM-освіта від дошкільника до випускника: науково-методичне 
забезпечення та організація STEM-навчання в контексті реалізації 
дидактичних принципів Нової української школи; наступність між 
освітніми рівнями як актуальна проблема запровадження STEM-освіти; 
інноваційні підходи у підготовці випускників до побудови успішної 
STEM-кар’єри; зміст та напрями організації освітнього процесу із 
запровадженням STEM-навчання; представлення STEM-проєктів, 
впроваджених у навчально-виховний процес; інноваційні методи, засоби 
та форми організації освітнього процесу: хакатони, марафони, онлайн-
експерименти, електронні віртуальні лабораторії, наукові музеї, 
платформи для організації проектно-дослідницької діяльності; 
представлення досвіду роботи STEM-центрів/лабораторій.  

‒ Підготовка педагогічних кадрів та освіта дорослих: теорія і практика 
формування професійної компетентності педагогів у контексті STEM-
освіти; розвиток професійної компетентності фахівців STEM-освіти у 
системі неперервної педагогічної освіти. 

Детальніше з умовами участі у заході можна ознайомитись на сайті ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: 
https://imzo.gov.ua/events/krashcha-stem-publikatsiia-2022/. Матеріали (заявка 
учасника, текст публікації, рецензія наукового керівника) надсилаються до 01 
серпня 2022 року у ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (відділ STEM-

http://surl.li/equf
http://surl.li/equf
https://imzo.gov.ua/events/krashcha-stem-publikatsiia-2022/
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освіти) за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36 з 
обов’язковою позначкою «Публікація» та на електронну адресу: 
stem@imzo.gov.ua. Переможці заходу нагороджуються Почесними грамотами, 
подяками ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», кращі роботи 
публікуються у науково-педагогічних журналах. 

Педагогічні працівники можуть використовувати електронну версію 
анотованого каталогу «STEM-освіта: проблеми та перспективи», який уміщує 
перелік науково-практичних публікацій, що висвітлюють результати 
теоретичних й експериментальних досліджень з питань STEM-освіти 
(https://imzo.gov.ua/stem-osvita/anotovanyj-kataloh/), глосарій термінів STEM 
(https://imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy/). Інформацію з питань STEM-освіти 
педагогічні працівники можуть отримувати з офіційних сайтів Міністерства 
освіти і науки України, Державної наукової установи  «Інститут модернізації 
змісту освіти» та зі сторінок соціальних мереж, наприклад, приєднавшись до 
групи на сторінці Facebook – Відділ STEM-освіти ІМЗО 
(https://www.facebook.com/groups/805895179541236/). 
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РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ ЗАСОБАМИ 
ТУРИСТСЬКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті розкриваються особливості розвитку обдарованості 
особистості та психолого-педагогічного супроводу учнів козацьких класів у 
процесі туристсько-еклогічної діяльності у позаурочний час. Висвітлюються 
такі механізми ручного і розумового мистецтва, завдяки яким звичайні уроки з 
екологічного туризму перетворюються на справжню дитячу творчість, у 
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процесі якої відбувається досить помітне зростання особистості, її творчої 
активності.  

Ключові слова: обдарованість, психолого-педагогічний супровід, туристсько-
екологічна діяльність. 

The article reveals the peculiarities of the development of gifted personality and 
psychological and pedagogical support of students of Cossack classes in the process 
of tourist and environmental activities in extracurricular activities. The mechanisms of 
manual and mental art are highlighted, thanks to which ordinary lessons in ecological 
tourism are transformed into real children's creativity, in the process of which there is 
a very noticeable growth of personality, its creative activity. 

Key words: giftedness, psychological and pedagogical support, tourist and 
ecological activity. 

 
Теоретичні питання обдарованості досліджували А. Н. Лєонтьєв, 

С. А. Рубінштейн, Б. М. Тєплов, О. М. Матюшкін. О. М. Матюшкін наполягав, 
що обдарованість завжди творча. Тобто  така, котра здатна вирішувати творчі 
задачі.  

Творчість – на переконання професора М. О. Лазарєва – це діяльність зі 
створення нових соціально суттєвих матеріальних і духовних цінностей. Це 
процес і результат такого творення [2].  

«Якщо немає творчості, то не варто говорити про обдарованість» – 
стверджує О. М. Матюшкін. 

Обдарованість учнів часто виявляється в успішній творчій діяльності, що 
може проявлятися: у складанні віршів, пісень, розповідей, казок; вирішенні 
проблем; дослідженні довкілля; доланні складних природних перешкод, тощо. 

У такій творчій діяльності учня немаловажною є роль мудрого наставника, 
котрий здійснює належний психолого-педагогічний супровід.  

У словнику В. Даля ми знаходимо тлумачення супроводу, як дію, опредмечену 
від дієслова „супроводжувати”, тобто „проводжати, супроводжувати, іти разом для 
проводжання, проводжати, слідувати” [1].  

Реформаційні процеси, що ініціюють зміни в сучасній системі освіти України 
вимагають пошуку шляхів і засобів раннього виявлення унікальної своєрідності 
кожної дитини, її творчої обдарованості. А сама ідея психолого-педагогічного 
супроводу та підтримки розглядається як реалізація права дитини на повноцінний 
розвиток. Основною метою психолого-педагогічного забезпечення в закладах 
освіти є: підвищення ефективності освітнього процесу, застосування особистісно 
орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей 
освітньо-пізнавальної діяльності дітей; здійснення планомірного спостереження за 
розвитком дитини; удосконалення суб’єкт-суб’єктної взаємодії, реалізація 
творчого потенціалу та захист психологічного здоров’я усіх його учасників. 
Психолого-педагогічний супровід є одним із засобів психолого-педагогічного 
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забезпечення і здійснюється шляхом поєднання форм і методів з урахуванням 
індивідуальних особливостей, рівня спеціальних знань, інтелекту та особистого 
ставлення до освітнього процесу кожного його учасника.  

Психолого-педагогічний супровід забезпечує належну підтримку 
обдарованих дітей, сприяє їх інтелектуальному й творчому зростанню.  

У той же час психолого-педагогічний супровід вимагає і від самого педагога 
потужної самореалізації й постійного зростання. Адже основним продуктом 
педагогічної творчості є створення нового не за межами «я», а в самому собі, в 
живій особистості учня [2].  

Проблема психолого-педагогічного супроводу та підтримки обдарованих 
дітей постійно перебуває у центрі уваги науковців О. Безпалько, Н. Грицюк, 
О. Золотарьова, М. Кабанець, В. Молятко, А. Мудрик, В. Тесленко та ін.   
Проблеми обдарованості особистості відображені у працях О. Антонової, 
І. Аверіної, Ф. Баррона, Н. Басюк, Б. Блума, Д. Богоявленської, Н. Ваганової, 
Л. Венгера, Ю. Гільбуха, І. Карабаєвої, В. Кузьменко, О. Кульчицької, 
О. Леонтьєва, С. Максименка, О. Матюшкіна, О. Музики, С. Платонової, 
В. Шадрікова, В. Юркевич та ін.  

Виходячи з аналізу психолого-педагогічної літератури, слід зазначити, що 
без відповідної підтримки діти не можуть досягти того високого рівня, на який 
вони потенційно здатні.  

Удосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх і 
позашкільних закладах вимагає від сучасного вчителя, вихователя групи 
продовженого дня, курівника гуртка чи секції постійного підвищення свого 
фахового рівня шляхом створення проблемних ситуацій, творчих знахідок, 
використання інноваційних підходів і розробки відповідних методичних 
рекомендацій.  

Необхідність перспективного розвитку екологічного туризму та 
вдосконалення туристсько-екологічної діяльності учнів козацьких класів у 
позаурочний час також вимагає високопрофесійного психолого-педагогічного 
супроводу майбутніх дослідників природи. Особливо такого супроводу 
потребують діти з родин АТО, ООС ЗСУ, тероборони  та інших родів військ ЗСУ, 
а також внутрішньо переміщених осіб загальноосвітньої школи. Зазвичай у таких 
учнів спостерігаються підвищена тривожність, замкнутість,  агресія, позбутися 
чого можна внаслідок занять вузликовою гімнастикою, у процесі якої від учнів 
вимагається виконання ряду творчих завдань зі знаходження нових способів 
в’язання окремо взятого туристського вузла.  

Відомий своїми творчими знахідками Б. Нікитін відзначає, що окрім прямої 
практичної користі, в’язання вузлів є своєрідною “гімнастикою для розуму”, яку 
у свій час цінувала і використовувала у своїй школі Марія Монтесорі. У зв’язку 
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з тим, що описати порядок зав’язування вузлів неймовірно важко, Б. Нікитін 
радить шукати необхідні пояснення в малюнках [4].  

Однак, вербальний супровід такої творчої діяльності набуває великого 
значення в сучасному оздоровленні та різнобічному розвитку молодших 
школярів. Усвідомлюючи вище зазначене, ми спромоглися описати 25 способів 
в’язання прямого вузла. 

Таким чином, нами була створена авторська  «вузликова гімнастика». 
Аналіз стану досліджуваної проблеми змушує нас констатувати відсутність 

визначення поняття категорії «вузликова гімнастика», а отже і її впливу на 
оздоровлення та різнобічний розвиток дитини. Гімнастика ж у перекладі з грецької 
мови означає „заняття вправами”, „тренування”. Це система спеціально підібраних 
фізичних вправ і методичних прийомів, які застосовуються для зміцнення здоров’я, 
гармонійного фізичного розвитку. Розрізняють основну гімнастику (яка включає 
гігієнічну й атлетичну), прикладні види гімнастики (в тому числі виробничу), 
спортивну, художню гімнастику, спортивну акробатику [4].  

Тож, ми у першу чергу маємо обгрунтувати, що знаходження різних 
способів в’язання туристських вузлів є одним із прикладних видів гімнастики, 
яка сприяє розвитку необхідних якостей туриста-еколога, а затим розкрити ті 
інноваційні знахідки, які можуть успішно використовуватися вчителями 
загальноосвітніх шкіл, керівниками гуртків, вихователями, організаторами 
туристсько-екологічної діяльності учнів козацьких класів молодшого шкільного 
віку у позаурочний час.  

На думку учителів-практиків, вузликова гімнастика – це система 
винахідливих маніпуляцій мотузкою, спрямованих на отримання відповідного 
вузла. Педагогічні спостереження показують, що заняття із знаходження різних 
способів в’язання туристських вузлів полонять увагу молодших школярів, 
викликають у них нестримну потребу займатися нею і на сьогодні є важливим 
засобом розвитку в молоді комплексу розумових, творчих і прикладних 
здібностей.  

Організатори туристсько-екологічної діяльності намагаються пояснити, 
чому замість спеціально підібраних вправ, вони вживають термін “винахідливі 
маніпуляції.” Трактують це тим, що виконання спеціально підібраних вправ у 
традиційному навчанні належить до репродуктивного виду діяльності, який 
характеризується лише виконавською активністю: копіюванням, заучуванням 
тощо. Така діяльність теж потрібна. Але ж ми маємо на меті розвиток загальних 
і прикладних творчих здібностей та умінь учнів козацьких класів. У першому 
випадку педагог намагається навчати певному і непорушному порядку в’язання 
вузла (виконання вправ з мотузкою), у другому – вчитель пропонує змінений 
початок, а учень самотужки знаходить новий, оптимальний порядок дій. Далі й 
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сам учень починає шукати нові й оригінальні способи отримання того чи іншого 
вузла. Для педагогів поєднання простих дій руками під час виконання складних 
пошукових завдань має набагато складніший, інтелектуальний зміст, пов’язаний 
з руховими знаннями, спрямованими на знаходження нових знань, умінь і 
навичок на основі здобутих раніше. Під час такої творчої праці ми намагаємось 
навчити дітей і в’язати вузли різноманітними способами, і розуміти їх функції.  

Виходячи з вищезазначеного, ми можемо дійти певного висновку і 
визначити поняття «вузликова гімнастика». Вузликова гімнастика – це система 
винахідливих рухових операцій з мотузкою, спрямованих на знаходження дітьми 
різноманітних способів в’язання відповідних вузлів і, таким чином, розвиток 
їхнього евристичного мислення та практично-творчих умінь. Ця гімнастика 
сприяє психофізичному розвитку дитини, тому що формує глибоку розумову 
зосередженість на предметі дій, урівноваженість, волю, фізичну витривалість, 
вправність рухів, досконалість дрібних м’язів рук тощо. Отже, незаперечно, що 
створену нами, вузликову гімнастику можна віднести до прикладних видів 
гімнастики, яка готує молодшого школяра до прогулянки, екскурсії, походу 
(зав’язування шнурівки взуття, мішечків з продуктами, тощо), а також сприяє 
оздоровленню та розвитку найважливіших якостей туриста-еколога. Вона має 
десятки комплексів вправ, кожен з яких базується на принципі зав’язування та 
розв’язування відповідного туристського (морського) вузла багатьма схожими і не 
схожими способами. Так, наприклад, описаний нами 1-й комплекс вузликової 
гімнастики складається з восьми способів початку в’язання простого вузла, а 2-й 
комплекс – із двадцяти п’яти способів початку в’язання прямого вузла, кожен з яких 
змінює весь наступний порядок зав’язування простого чи прямого вузла [3].  

Обов’язковим атрибутом такої гімнастики є мотузка, за допомогою якої учні 
виконують вправи з отримання простих і досить складних сплетінь. Вузликова 
гімнастика спрямована насамперед на розвиток дрібних м’язів пальців рук, 
розумових і логічних здібностей дитини, лікування неврозів тощо.  Слід 
зазначити, що учням, які займаються вивченням і дослідженням природи, ходять 
у походи, мимоволі доводиться зав’язувати багато різноманітних вузлів. 
Більшість із них зав’язують такі вузли, як правило, лише одним способом – тим, 
якому колись навчились. На жаль, навчання у загальноосвітніх школах 
спирається на життя дитини, де відповідних проблем (у тому числі і необхідності 
знати різні способи в’язання вузлів) не існує. Таке навчання спрямоване на 
розвиток лівої півкулі головного мозку дитини. Масове ігнорування вправ для 
розвитку правої півкулі учнів молодших класів має особливо шкідливий вплив 
на їхнє майбутнє здоров’я. Права півкуля головного мозку бере участь у 
процесах творчості, світосприйняття, а за умови її недостатнього навантаження 
творчими операціями уже в молодшому підлітковому віці сприяє проявам 
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агресії, оскільки цей вік пов’язаний з бурхливим фізіологічним розвитком 
особистості учня, безліччю внутрішніх протиріч [ 5].  

З метою запобігання проявам агресії внаслідок дисбалансу розвитку лівої й 
правої півкуль шкільної молоді, ми намагаємося використовувати у туристсько-
екологічній діяльності учнів козацьких класів інноваційні засоби, серед яких 
чільне місце займає вузликова гімнастика. Нам часто доводиться створювати такі 
штучні ситуації, при яких вимагається в’язати вузол іншим способом, що є 
запорукою проблемного навчання та розвитку правої півкулі молодших 
школярів. Проблемне навчання, побудоване на штучно створених ситуаціях, по-
перше є значно привабливішим і цікавішим для учнів козацьких класів 
початкової школи, по-друге – оздоровчим, так як одночасно сприяє розвитку та 
збалансованій взаємодії правої й лівої півкуль у процесі вирішення назрілої 
проблеми. Отже, навчаючи вузликовій гімнастиці, педагог має готувати і 
відповідне поле діяльності, де подібні знання і вміння можна використати: вихід 
з проблемної ситуації, облаштування наметового містечка, подолання перешкод, 
транспортування спорядження під час мандрівок, творчі дії в екстремальних 
умовах (змодельованих наставником) тощо. Якщо учень не займаються такими 
проблемними видами діяльності, вузликова гімнастика зводиться у кращому 
випадку до психотерапії (заспокоювання, змістовне проведення вільного часу, 
розвага).  

Тобто якщо до вузликової гімнастики не прикладати проблемної діяльності, 
то такі заняття значно звужуватимуть її потенційні можливості. Щоб підсилити 
значимість вузликової гімнастики у повсякденному житті дитини і в похідних 
умовах, ми вже на перших заняттях залучаємо учнів козацького класу до 
виконання проблемних завдань. Наприклад, пропонуємо їм таке завдання: 
прикріпити до гілки дерева обидва кінці мотузки за допомогою простого 
провідника (дубової петлі). Проблема виконання даного завдання полягає в тому, 
що до цього часу учні кріпили до якогось предмету мотузку, зав’язуючи простий 
вузол на відкритій петлі (накинутій на гілку), для чого необхідно було мати 
вільним другий кінець мотузки. Педагогічні спостереження показали, що кожен 
учень легко і вправно прив’яже таким вузлом один кінець мотузки, а далі, як 
показує практика проведення таких занять, виникають значні труднощі. Навіть, 
здається неможливим виконання поставленого завдання. Лише один чи 
максимум три із 30 – 100 учнів здатний (за умови попередньої підготовки) досить 
швидко (від 5 до 10 хв) прикріпити до будь-чого два кінці мотузки дубовою 
петлею. В інших учнів виконання цього завдання забирає багато часу. Але, як 
свідчить досвід, навіть учні початкових класів із неабияким задоволенням і 
наполегливістю виконують подібні завдання. Таким чином, вузликова 
гімнастика допомагає підкреслити значимість туристсько-екологічної діяльності 
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для розвитку учнівської молоді, пробудити інтерес і викликати потребу до таких 
занять як в учнів, так і в їхніх батьків.  

Завдяки подібним творчим знахідкам ми не тільки покращуємо імідж нашої 
роботи з учнями козацьких класів, а й змінюємо погляди тих педагогів, які 
вважають туристсько-екологічну діяльність другорядною, розважальною. Але, 
насичена подібними прикладними творчими знахідками, така творча праця дітей 
збільшує число своїх прихильників. Як показує тривала та успішна практика з 
формування творчої особистості дитини на базі багатьох шкіл Сумської області, 
за допомогою таких засобів, як вузликова гімнастика, успішно розвиваються 
численні здібності учнівської молоді. Ця гімнастика має значні як досліджені, 
так і нерозкриті можливості, які дозволяють педагогові непомітно, але досить 
потужно впливати на виховання і розвиток природних задатків дитини, 
перетворювати їх у реальні здібності. Як тільки учень бере до рук мотузку, він 
одразу ж починає розмірковувати над послідовністю зав’язування певного вузла. 
З початком просторово-образного маніпулювання активізується права 
(субдомінантна) півкуля головного мозку, яка сприяє розвитку творчих 
здібностей, підключенню прихованих резервів психіки для розв’язання творчих 
завдань. У процесі оволодіння практичними вміннями та навичками в’язання 
вузла розвивається наочно-діяльне мислення.  

Під час такого навчання дитина отримує стійкі та незабутні позитивні 
емоції, розвиває почуття власної гідності і поступово зацікавлюється творчими 
видами діяльності. Задоволення отримуємо і ми – вихователі та викладачі, адже 
на наших очах відбувається творче зростання і потужний розвиток особистості, 
її творчої активності.  

Творча активність – це дієвий стан почуттів, розуму і волі, спрямований на 
виконання особисто поставленої мети. Активність проявляється у здатності 
діяти у відповідних (навіть неочікуваних і важких) умовах. Активність залежить 
від рівня розвитку особистості і водночас є незамінною умовою самого розвитку 
особистості. [2].  

У пошуку нових способів в’язання вузлів почуття стоять на першому місці 
тому, що вони при є базою, підвалиною такої пошукової діяльності учнів 
молодших класів. Творчу діяльність учнів у процесі в’язання вузлів 
характеризують почуття впевненості у своїх знаннях. Впевненості в тому, що 
завдяки цим знанням і відповідним вмінням в’язати вузли вони обов’язково 
впораються з поставленими завданнями. Це почуття того, що кожен з них може 
так само вправно володіти мотузкою, як їхній наставник, а, можливо, і краще за 
нього, що з часом і вони будуть полонити увагу глядачів такими винятковими 
здібностями, викликати захоплення. У розвитку таких почуттів учнів незамінну 
роль відіграє психолого-педагогічний супровід мудрого педагога. 
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На другому місці постає дієвий стан розуму, який задовольняє учнів. 
Наприклад, вони розуміють, що добре сприйняли і засвоїли всі показані вузли, 
але відчувають, як постійно натикаються на якусь перепону, котра заважає їм 
виконати завдання. Це примушує їх творчо мислити. Вони порівнюють 
неправильно зав’язані вузли з тим, який необхідно зав’язати, знаходять помилки, 
аналізують їх і знову продовжують пошук нових прийомів і способів в’язання.  

На третьому місці – стан волі. Втомився, дуже втомився. Запаморочилася 
голова, хочеться все облишити, але необхідно заспокоїтись, ще трішки 
попрацювати. Головне не підглядати, як це роблять кмітливіші за тебе, не 
просити допомоги, а подолати свій внутрішній спротив, зробити те, що здається 
неможливим. Воля – це, насамперед, терпіння та здатність ретельно перебирати 
багато варіантів початків і способів продовження в’язання певного вузла. Вона 
виявляється у здатності спокійно підтримувати в собі відчуття того, що пошуки 
ніколи не завершуються нічим, що вони з часом обов’язково приведуть до 
правильного виконання евристичного завдання. Воля виробляє, формує, ми б 
сказали, відточує особистісну культуру учня козацького класу, його поведінку, 
терпіння, стриманість – одні з важливих якостей козака, туриста-еколога. 
Завдяки наполегливості та волі учнівська козацька молодь поліпшує свої 
інтелектуальні якості, а саме: гнучкість мислення й оригінальність.  

Творчість педагогічного супроводу вчителя, вихователя групи 
продовженого дня, організатора туристсько-екологічної діяльності полягає 
насамперед у тому, що вони здатні викликати в молоді потребу вчитися, робити 
ту чи іншу справу, самовдосконалюватись.  

Не випадково на перших заняттях демонструється тільки один спосіб 
в’язання кожного вузла. Лише після того, як молоді люди самостійно дійдуть 
висновку, що необхідно знати якомога більше способів в’язання, пропонується 
давати творчі завдання, розвивати евристичне мислення.  

Отже, реалізація на практиці ідеї провідної операційно-технічної діяльності 
молодших школярів набуває нової якості. Під час вирішення завдань з аналізу, 
синтезу, порівняння, узагальнення різних способів в’язання конкретного вузла, 
розвивається логічне мислення.  

Вузликова гімнастика сприяє розвитку таких показників уваги, як 
концентрація, переключення, стійкість, диференційоване сприйняття. Не менш 
важливим для нас є й те, що вправи на виконання різних винахідливих сплетінь 
мотузки, які приводять до того ж вузла, не порушуючи його принцип, 
розвивають рухову пам’ять, що є обов'язковою умовою становлення будь-якої 
творчої практичної діяльності особистості в майбутньому.  

Вправи з в’язання туристських вузлів різними способами допомагають 
виробляти в туристів-екологів навички об’ємного сприймання предметів. Вміння 
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знаходити відмінності між різними (на перший погляд, дуже схожими або, 
здавалось би, однаковими) способами в'язання вузлів закріплює, вдосконалює 
вміння та навички спостерігати і порівнювати предмети – найважливіші якості 
дослідника природного довкілля.  

Крім розвитку названих цінних якостей, вузликова гімнастика виховує 
терпіння і наполегливість, без яких досліджувати природу неможливо. Отже, 
вузликова гімнастика може успішно використовуватися при організації 
екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку.  

При в’язанні вузлів багатьма способами в обов’язковому порядку задіяні дві 
руки, що в однаковій мірі сприяє розвитку менш розвиненої руки лівші чи 
правші, вдосконаленню лівої й правої півкуль головного мозку, що сприяє 
психотерапевтичному впливу на дітей з нестійкою психікою. До того ж, під час 
занять вузликовою гімнастикою відбувається масаж пальчиків рук. Вправи із 
знаходження нових способів в’язанні вузлів потребують скоординованої роботи 
лівої й правої півкуль головного мозку, очей і пальчиків рук, що у свою чергу 
поліпшує координаційні здібності учнів козацьких класів молодшого шкільного 
віку, сприяє покращенню фізичного, інтелектуального, емоційного, соціального 
та особистісного аспектів здоров’я.  

Висновки. Створені нами, вправи вузликової гімнастики з відповідним 
вербальним психолого-педагогічним супроводом є потужним засобом 
оздоровлення, фізичного вдосконалення, розвитку м’язів пальців рук, 
координації рухів дрібною моторикою, зорової пам’яті, логічного й 
евристичного мислення, формування творчих і прикладних здібностей юного 
туриста-еколога, підвищення працездатності кори головного мозку, що і виявляє 
їх доцільність використання в навчально-виховному процесі учнів козацьких 
класів молодшого шкільного віку у позаурочний час.  

Безперечно, вузликова гімнастика, її вплив на творчий розвиток особистості 
потребує додаткового вивчення, вдосконалення, збагачення й осмислення. Але, як 
засвідчує довготривала практика, вже сьогодні її доцільно використовувати 
викладачами з предметів педагогічної творчості та туризму, керівниками гуртків 
екологічного туризму, організаторами туристсько-екологічної діяльності та 
вихователями груп продовженого дня спеціалізованих і загальноосвітніх закладів.  
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STEM- ТА STEAM-ОСВІТА:  
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД 

У статті проаналізовано досвід впровадження STEM/STEAM у освітній 
простір зарубіжних країн. Розглянуто специфічні підходи до організації 
STEM/STEAM навчання окремих країнах. Вивчено практичний досвід створення 
та впровадження інноваційних освітніх технологій на прикладі США, деяких 
європейських та азіатських країн. 

Ключові слова: STEM/STEAM-освіта, практичний досвід, освітні технології, 
практичний досвід. 

The article analyzes the experience of STEM / STEAM implementation in the 
educational space of foreign countries. Specific approaches to the organization of 
STEM / STEAM training in individual countries are considered. The practical 
experience of creation and introduction of innovative educational technologies on the 
example of the USA, some European and Asian countries is studied. 
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В останні десятиліття системи освіти багатьох країн зазнають значних змін, 

пов'язаних з актуальністю проблем удосконалення та модернізації методик 
організації навчального процесу. Питанням вивчення ключових освітніх трендів, 
які мають значний вплив на сферу освіти, присвячено багато дослідницьких 
програм міжнародних організацій. Результатом таких досліджень є, наприклад, 
щорічна публічна доповідь Innovative Pedagogy[4], що публікується вченими 
Інституту освітніх технологій у Відкритому університеті (Великобританія) 
спільно з дослідниками Лабораторії штучного інтелекту та людських мов он-
лайн-освіти (Пекін). У доповіді окреслюються освітні тренди, які, на думку 
дослідників, здатні суттєво вплинути на світове освітнє середовище. Значна 
частина представлених трендів тією чи іншою мірою пов'язана із становленням 
та розвитком STEM/STEAM-освіти. 

Акронім STEM (від англійських термінів: S – science, T – technology, E – 
engineering, M – mathematics), вперше був використаний американським 
бактеріологом Р.Колвелом ще у 1990-х роках, але активно почав 
використовуватись завдяки біологу Джудіт А. Рамалі, керівнику Інституту 
природничих наук США, лише у 2011 році при розробці нових освітніх програм [6]. 

Освітня технологія STEM це комплекс академічних та професійних 
дисциплін у природничих, технологічних, інженерних наук і математики, 
спрямованих на підготовку фахівців із новим типом мислення. Пізніше, завдяки 
включенню інших складових, стали з'являтися такі напрямки STEM, як [16]:  

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics) – освітня 
технологія, що базується на об'єднанні науки та технології, інженерії та 
математики з мистецтвом. 

STEMМ (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Music) – 
освітня технологія, що базується на об'єднанні науки та технології, інженерії та 
математики з музичним мистецтвом. 

STREAM (Science, Technology, Reading+WRiting Engineering, Arts, and 
Mathematics) – освітня технологія, призначена для об'єднання науки, технології, 
інженерії разом з мистецтвом та математикою, розвиток навичок мислення, через 
читання та письмо. 

STEM PBL (Science, Technology, Engineering, Mathematics through Project 
Based Learning) – освітня технологія, призначена для об'єднання науки та 
технології, інженерії та математики, з формами впровадження проєктної 
діяльності, що дозволяє розвивати наполегливість, креативність, самостійність. 
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Вивчення міжнародного досвіду щодо впровадження та розвитку сучасних 
інноваційних трендів в сучасні системи освіти, дозволяє зробити висновок, що 
практично у всіх країнах світу освіта переживає процес створення та 
впровадження нових моделей навчання, здатних відповідати таким запитам 
суспільства як наявність кваліфікованих фахівців, здатних вирішувати 
різнопланові та різномасштабні міждисциплінарні завдання, розробляти та 
конструювати об'єкти та матеріали для реалізації проєктів, пов’язаних з 
вирішенням як регіональних так і глобальних проблем. Фундамент для 
підготовки таких спеціалістів повинен закладатися у процес навчання вже 
починаючи з молодшого шкільного віку чи навіть у дошкільних навчальних 
закладах. 

Тому багато країн світу основою підготовки фахівців у галузі високих 
технологій обрали STEM/STEАM освіту, здатну забезпечити якомога раніше 
цілеспрямований розвиток у дітей обчислювального мислення, науково-
дослідної роботи, інтересу до проєктно-командної роботи, отримання 
конкретних інженерно-технологічних результатів. 

У ході роботи, для отримання якісного аналізу, джерела інформації були 
згруповані за трьома основними категоріями: 

1) офіційні матеріали міжнародних організацій, які проводять політику 
популяризації STEM/STEАM освіти у світі та задають міжнародну рамку 
процесу впровадження (The program document of the International Bureau of 
Education of UNESCO "Exploring STEM competences for the 21st century" 
/Програмний документ Міжнародного бюро освіти ЮНЕСКО «Дослідження 
компетенцій STEM для 21 століття», [11]); 

2) офіційні документи та матеріали (в т.ч. з Інтернету) різних країн, що 
регламентують національну політику в галузі STEM/STEАM освіти; 

3) матеріали міжнародних освітніх компаній, університетів, центрів тощо, у 
яких розкриваються механізми впровадження, розвитку, становлення 
STEM/STEАM освіти. 

В даний час STEM/STEАM освіта багатьох країн світу (США, 
Великобританія, Німеччина, Фінляндія, Китай…) активно розвивається як 
напрямок, базовою ідеєю якого є інтеграція природничих наук, технології, 
моделювання, мистецтва, математики із застосуванням міждисциплінарного та 
прикладного підходів. При цьому можна окреслити основну загальну мету 
систем освіти провідних країн світу: формування в учнів компетенцій, 
заснованих на міждисциплінарному, творчому, проєктному підходах до 
навчання. Вивчення матеріалів дозволило також виділити основні цілі, 
притаманні майже кожній системі освіти, це: 
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• розробка власних моделей STEM-освіти, які передбачають наявність 
законодавчої бази, навчальних планів, методичної літератури, 
експериментальних майданчиків; 

• підготовка кваліфікованих педагогів, здатних забезпечити повноцінну 
інтеграцію STEM/STEAM-підходу в освітній простір, які знають та володіють 
методикою організації навчання в логіці STEM/STEAM; 

• налагодження зв’язків з вишами, державними установами та 
підприємствами бізнесу для забезпечення практичних занять та подальше 
працевлаштування. 

Багато провідних країн світу мають спеціальні державні органи, які 
спеціалізуються на розвитку STEM освіти й забезпечують притаманні саме своїй 
країні характерні шляхи розвитку. 

США. Країна, яка першою замислилася над питанням міждисциплінарного 
та прикладного підходу в освіті. Документ «Шлях до успіху: американська 
стратегія STEM-освіти» [13], був розроблений управлінням науково-технічної 
політики адміністрації президента та комітетом з політики в галузі STEM-освіти 
США. У ньому зазначені основні напрямки по впровадженню та використанню 
STEM технологій, здатних забезпечити вдалий економічний розвиток країни. 
Документ опубліковано у відкритому доступі на офіційному сайті уряду США. 

Створено Комітет при Науково-технологічній раді (National Science and 
Technology Council, [7]) для координації федеральних програм та заходів у галузі 
підтримки STEM-освіти, таких як: програми Департаменту енергетики, STEM-
програми NASA, програми Національної адміністрації океанічних та 
атмосферних досліджень, програми Департаменту освіти. 

Існують також недержавні організації, що координують діяльність, 
пов'язану зі STEM, наприклад, Об'єднання в галузі STEM-освіти (STEM 
Education Coalition). Це об'єднання включає понад тисячу організацій. Воно 
ставить перед собою завдання забезпечити якісну STEM освіту на всіх етапах 
освітнього процесу, починаючи з дитсадка. 

Асоціації шкільних комітетів і правлінь також опікуються різноманітними 
формами та методами співпраці у галузі STEM, регулярно проводяться 
конференції, в рамках яких обговорюються актуальні питання STEM. Так, 
активно працюють Іллінойська Асоціація шкільних правлень (Illinois Association 
of School Boards), Національна Асоціація шкільних правлінь (NSBA – Nat School 
Boards Association). Створюються Асоціації шкільних комітетів (Массачусетська 
Асоціація шкільних комітетів – Massachusetts Association of School Committees).  

Запроваджено та надається щорічно премія президента США найкращим 
STEM-вчителям [6]. 
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В останні роки фахівці в США схиляються до думки про те, що освітня 
реформа у напрямку STEM-дисциплін не може бути успішною без Arts-дисциплін, 
а її успіх можливий лише при перетворенні STEM на STEAM-освіту.  

Німеччина. Сучасна освітня політика країни обумовлена низкою причин, 
серед яких, недостатність молодих висококваліфікованих кадрів у різних 
секторах економіки. Потреба в молодих конкурентних та високопрофесійних 
працівниках, зосереджених на самореалізації, креативності та нетривіальності 
рішень, спонукають владу спрямувати освітню політику країни на пошук 
інноваційних рішень і створення ефективної системи державного управління 
освітньою політикою. 

Питаннями реалізації STEM-підходу в освіті в Німеччина займаються 
централізовано на державному рівні, в країні існує власний акронім для опису 
STEM-підходу – MINT (німецькомовна абревіатура від математики, 
інформатики, природознавчих наук та техніки). Інтернет ресурс MINT-Regionen 
[5] освячує та частково координує роботу понад 120 регіонів країни, які 
впроваджують на практиці цей освітній тренд. На MINT-порталі публікуються 
звіти про стан та розвиток даного напряму, координуються вектори розвитку та 
здійснюється політика вдосконалення навчальних закладів через створення 
експериментальних майданчиків та залучення бізнес-проєктів. Здійснюється 
ініціатива "MINT Zukunft schaffen" (з нім. мови "Створюємо MINT-майбутнє"), 
в рамках якої заміряються всі показники, пов'язані з результатами реалізації 
MINT: компетенції, кількість випускників університетів даної спрямованості, 
відсоток жінок-учасниць даної сфери. Створено та успішно працює «Körber 
Dialog MINT» Regionen [1], де, завдяки обміну досвідом на семінарах та 
дискусіях між фахівцями політики, науки, бізнесу та практики, здійснюється 
якісний огляд стану STEM-освіти в Германії. 

Китай. Аналітики компанії Soochow Securities Co Ltd [9]  прогнозують, що 
до кінця 2022 року ринок STEM-освіти КНР зросте до 7,5 мільярдів доларів, до 
2030 року КНР планує зайняти лідерські позиції в галузі штучного інтелекту, а 
вже до 2049-го, у рік 100-річчя утворення КНР, Сі Цзіньпін поставив за мету 
перетворити країну на провідну світову науково-технічну державу. За для 
виконання цих завдань уряд КНР активно популяризує STEM-освіту. 
Починаючи з 2017 року Міністерством освіти на офіційному рівні були запущені 
програми навчання STEM, починаючи з початкової школи. Було розроблено 
державний план дій, основна мета якого – виховати якомога більших учнів зі 
здатністю до наукового мислення та швидкого освоєння інновацій у будь-якій 
галузі, отже, вивчення STEM-програм у Китаї стає обов'язковим. До створення 
таких програм долучаються не тільки педагоги, представники бізнесу, а навіть і 
фахівці міжнародних компаній.  
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Так, міжнародний технологічний гігант IBM запустив освітню програму в 
Китаї, в якій 200 співробітників працюють як викладачі-добровольці по STEM у 
початкових та середніх школах Китаю, транслюючи свій досвід [12].  

У той же час, згідно з даними опитування міжнародної компанії EqualOcean, 
що займається інвестиційними дослідженнями та наданням інформаційних 
послуг у Китаї, найбільшою популярністю користуються технології STEAМ, що 
розглядаються як важливий елемент національної стратегії розвитку талантів. 
STEAM трактується як нова система навчання, яка ґрунтується на розвитку 
творчих та аналітичних навичок, де під складовою «art», можуть розумітися різні 
напрями – живопис, архітектура, скульптура, музика і поезія. STEAM 
заснований на ідеї навчання учнів із застосуванням міждисциплінарного та 
прикладного підходу. Замість того, щоб вивчати окремо кожну з п'яти дисциплін, 
STEAM інтегрує їх у єдину схему навчання. Виходячи з цього можемо 
припустити, що система освіти Китаю може бути успішним прикладом 
трансформації STEM в STEAM. 

Досліджуючи світовий досвід впровадження STEM/STEAM-освіти, цікаво 
було ознайомиться з тим, який розвиток отримують ці технології в 
пострадянських країнах. 

Казахстан. Вдалому розвитку STEM освіти в системі середньої освіти в 
Казахстані сприяли кілька факторів [16]: 

1) У 2017 році Президент Республіки Казахстан Н. Назарбаєва у Посланні 
до народу Казахстану «Третя модернізація Казахстану: глобальна 
конкурентоспроможність» головним стратегічним пріоритетом розвитку країни 
виділив прискорену технологічну модернізацію економіки. 

2) Уряд Республіки, керуючись дорученням Президента, розробив і прийняв 
окрему програму «Цифровий Казахстан», де були задані вектори на розвиток в 
країні таких перспективних галузей, як 3D-принтінг, он-лайн-торгівля, мобільний 
банкінг, цифрові сервіси, у тому числі в охороні здоров'я та освіті, та інші. 

3) Створена Державна програма розвитку освіти і науки Республіки 
Казахстан для реалізації освітньої політики в галузі STEM освіти, з 
рекомендаціями посилити елементи STEM у навчальних програмах, 
спрямованих на розвиток функціональної грамотності учнів, з оволодіння 
сучасними технологіями, навичками дослідницьких та проєктних робіт. 

Завдання розробки сучасних навчальних програм Казахстану спрямовані на 
розвиток здібностей критичного мислення учнів та навичок самостійного 
пошуку інформації, велика увага приділяється формуванню IT-знань, фінансовій 
грамотності та вихованню патріотизму молоді. 

У зв'язку з цим у рамках оновлення змісту освіти почалася реалізація 
раннього навчання основ природничих наук та інформаційної грамотності, 
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зокрема за Державним загальнообов'язковим стандартом початкової освіти 
з'явилися нові інтегровані освітні галузі «Математика та інформатика», 
«Природознавство» та «Технологія та мистецтво», що передбачає вивчення 
нових навчальних предметів таких, як «Інформаційно-комунікаційні 
технології», «Природознавство» та «Художня праця» [16]. Для учнів основної та 
старшої школи впроваджено нові навчальні предмети «Графіка та 
проєктування», «Основи підприємництва та бізнесу» та курси на вибір, так звані 
елективні курси. 

В рамках елективних курсів діти навчаються основ програмування (51 
елективний курс), робототехніки (733 елективних курсу), комп'ютерної графіки 
та проєктування (103), основ інженерних наук (87 елективних курсу). 

Кількість курсів з робототехніки, включені в робочі навчальні плани, 
становить 75% від загальної кількості всіх курсів за напрямами STEM освіти. 
При цьому, за даними управлінь освіти, кількість шкіл, які включили курси з 
робототехніки в робочі навчальні плани, коливається від 2% до 83%. 

Зазначається підвищений інтерес казахстанських школярів до 
робототехніки. За даними сайту міжнародного фестивалю робототехніки 
«RoboLand», який щорічно проводиться у м. Караганди (з 2015 року), з кожним 
роком помітно збільшується кількість команд, які представляють казахстанські 
школи. Це учні загальноосвітніх шкіл, Назарбаєв - Інтелектуальних шкіл, 
студенти коледжів, приватних робототехнічних клубів. Основною метою та 
завданням фестивалю є виявлення та підтримка талановитих школярів у галузі 
конструювання та програмування роботів. Проте, значимість даного заходу для 
казахстанської SТЕМ освіти також полягає в тому, що в рамках цього фестивалю 
щорічно проводяться майстер-класи для педагогів за напрямками «3D 
прототипування», «STEM технології», «Освітня робототехніка», «Робототехніка 
та інклюзія» та багато іншого, що сприяє підвищенню кваліфікації вчителів, 
тренерів, методистів та інших спеціалістів, які працюють у галузі STEM освіти. 

Існують та успішно розвиваються приватні освітні організації (наприклад 
Caravan of Knowledge), які також займаються просуванням STEAM-освіти в 
Казахстані, професійним розвитком вчителів, навчають школярів знанням та 
навичкам поза шкільною програмою, організують тренінги, курси, воркшопи та 
лекції. Робота заснована, у першу чергу, на творчому підході та розвитку 
креативного мислення. Разом з учасниками Caravan of Knowledge розвиваються 
креативні методики у навчанні та створюються інноваційні проєкти. Існують 
окремі програми для:  

Вчителів – вивчення сучасних методик під керівництвом казахських та 
зарубіжних експертів у галузі освіти, знайомство з освітніми трендами, 
оволодіння навичками лідера у професійній спільноті педагогів. 
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Керівників навчальних закладів – допомога у вибудовуванні ефективного 
освітнього процесу та менеджмент установи, підвищення кваліфікації та навичок 
педагогів, створення комфортного середовища для педагогів та учнів. 

Представників управлінь освіти, іншим працівникам сфери освіти – 
інформування про освітні тренди SТЕМ/SТЕАМ освіти, допомога в організації 
спільних проєктів та заходів. 

Школярів та батьків – допомога у визначенні з вибором професії, у 
розвитку необхідних навичок, компетентностей та необхідних знань для 
успішного навчання та подальшої кар'єри. 

Складність і багатовекторність STEM/STEАM освіти передбачає розробку 
програм різного рівня складності, такі освітні програми можуть бути як основні, 
так і додаткові. Для впровадження їх у заклади освіти можливо використовувати 
найрізноманітніші концепції, що враховують різну профорієнтацію, педагогічні 
підходи, системи зв'язків та співробітництва [17]. 

STEM/ STEАM освіта – це сучасна освітня технологія, яка забезпечує 
підвищення якості засвоєння дисциплін, що стосуються науки, технології, 
інженерії, математики та мистецтва, мета якої – підготовка до більш ефективного 
застосування отриманих знань для вирішення професійних завдань та проблем 
(у тому числі через покращення навичок високоорганізованого мислення) та 
розвитку відповідних компетенцій. 

Сучасна освіта STEM спрямована на формування комплексу складних 
когнітивних навичок – критичного мислення, структурування та аналізу завдань, 
а також низки поведінкових компетенцій, наприклад, адаптивності та роботи в 
команді. Подібні навички дозволяють краще орієнтуватися в мінливих умовах і 
будуть особливо актуальні для нашої країни в період післявоєнного відновлення. 
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ЯК РОЗКВІТАЄ КВІТКА ТВОРЧОСТІ 
Стаття містить матеріали учителя-практика щодо роботи з творчо 

обдарованими здобувачами освіти. Приділено увагу виявленню творчих нахилів 
та розвитку здібностей дітей шляхом залучення їх до роботи над словом та 

https://www.whitehouse.gov/ostp/nstc/
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/
https://www.reuters.com/markets/companies/
https://www.paemst.org/awardee/find_awardee
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368485
https://equalocean.com/education/20190425-thetrend-of-steam-in-chinas-education-industry
https://equalocean.com/education/20190425-thetrend-of-steam-in-chinas-education-industry
https://www.energy.gov/sites/default/files/2019/05/f62/STEM-Education-Strategic-Plan-2018.pdf
https://www.energy.gov/sites/default/files/2019/05/f62/STEM-Education-Strategic-Plan-2018.pdf


209 

літературним твором за допомогою проблемно-пошукових, нестандартних та 
творчих завдань, ігор, інтеграції та проєктної діяльності. 

Ключові слова: творчо обдарована дитина, кроки, художня література, 
дебати, гра, проєкт, інтеграція знань, проблема, пошук, творчість, успіх. 

The article contains materials of a teacher-practitioner on working with creatively 
gifted students. Attention is paid to the identification of creative inclinations and 
development of children's abilities by involving them in the work on the word and 
literary work through problem-solving, non-standard and creative tasks, games, 
integration and project activities. 

Key words: creatively gifted child, steps, fiction, debate, game, project, 
integration of knowledge, problem, search, creativity, success. 

 
Душа творчо обдарованої дитини ніжна й тендітна, як перша весняна квітка. 

Не кожному вона відкриється. А якщо і розквітає, то й сама не завжди знає, якою 
вона виявиться. Тому так хочеться зігріти серцем ці перші пелюстки, щоб квітка 
розкрилася повністю. 

Основним завданням учителя є не лише виявлення обдарованих учнів, 
розвиток їх творчих здібностей, залучення до участі у різних літературних 
конкурсах, а й ненав'язливе, ледве вловиме пропагування пошуку в собі зернятка 
творчості кожній дитині. На жаль, учнів, які просто б марили літературною 
діяльністю, не так багато. Тому у стократ радіснішими стають досягнення тих 
дітей, які щиро намагаються проявити себе, наполегливо працюють і 
малесенькими кроками поступово все ж таки підіймаються до вершин 
справжньої творчості. 

Спонукаючи учнів до творчості (примусити неможливо), працювати 
необхідно постійно й у певній системі. Починається все на звичайних уроках 
мови та літератури, позаурочних заходах з кроків у певній послідовності. 

Крок перший: обов'язкові додаткові пошукові завдання. 
Крок другий: колективні обговорення та аналіз творів, доповідей, 

повідомлень (обов'язковий акцент на влучні художні образи, мовностилістичні 
засоби, цікаві звороти). 

Крок третій: невеликі творчі колективні або індивідуальні завдання. 
Крок четвертий: з 5-го класу пропонувати здобувачам освіти до написання, 

наприклад, віршика залучити когось з родини (як правило, діти з гордістю і не 
соромлячись повідомляють з ким працювали вдома). 

Крок п’ятий: розробка і виготовлення карток із завданнями, тестів, 
кросвордів, ребусів, вікторин та презентацій. 

Крок шостий: навіть якщо особистість обдарована, то здібності треба 
розвивати (творчості можна і потрібно вчитися), а якщо дитина хоче спробувати 
свої сили, але не може нічого створити сама, можна запропонувати почати з 
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літературного малювання (не плутати з образотворчим мистецтвом!), щоб 
побачити образи, створені визнаними літераторами. 

Крок сьомий: перші спроби створення власного твору, заохочення до участі 
у різноманітних конкурсах та акціях. 

Та найголовнішим, для тих, хто хоче розвинути в собі творчі здібності є саме 
читання художньої літератури. Видатний український педагог Василь 
Сухомлинський неодноразово зазначав, що «...немає абстрактного учня... 
Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати 
сили і можливості кожної дитини..» [3, 447]. Саме тому ефективними для 
досягнення такої мети є уроки літератури, які проходять у формі дебатів, на яких 
здобувачі освіти, по-перше, вчаться висловлюватись, по-друге, доводити свою 
думку, аргументувати її, набувати ораторських навичок, по-третє, адекватно 
сприймати супротивника, тобто слухати. Вчителю така форма проведення уроку 
дає можливість перевірити знання вивченого тексту, уміння усно висловити 
свою думку, монологічні та діалогічні навички. Організовуючи гру «Дебати», 
варто враховувати реальні навчальні можливості кожної дитини: перший гравець 
– найсильніший учень (група А), другий гравець – учень групи Б, третій гравець 
– учень групи В. Гру «Дебати» можна провести майже за будь-яким твором 
української літератури (наприклад, з усної народної творчості обіграти «Ой був 
в Січі старий козак», «Маруся Богуславка»). 

Також спонукає учнів до творчості гра «Уяви себе на місці літературного 
героя» (наприклад, за твором Григора Тютюнника «Вогник далеко в степу»), 
завдання «Створи власне закінчення літературного твору» (Є. Гуцало «Лось») 
або «Продовжи речення». Наприклад: 
 Я народився/народилась для того щоб…; 
 Справжнє кохання повинно бути таким…; 
 Любовний трикутник (Ю. Яновський «Майстер корабля»): То-Ма-Кі, Сев і 

Тайах …  Як би вчинив/вчинила ти на місці одного з героїв?; 
 Після війни я хочу… (обійняти, зробити, поїхати…); 
 Для повного щастя мені не вистачає…; 
 Краще, коли педагог – людина чи робот?; 
 Кайдащі постійно сварилися. То, може, людині не так вже й потрібна сім’я?; 
 Складні часи народжують сильних людей, які створюють легке життя. Легкі 

часи народжують слабких людей, які створюють складні часи… Ти сильна чи 
слабка особистість? 

Допомогти розквітнути дитячій квітці творчості педагогу допоможе й метод 
проєктів. Адже проєктна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає 
інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Результати 
запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну 
значимість. Головною складовою методу є самостійність учня [1, 4]. 
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Учителю варто говорити здобувачам освіти, що література відображає 
життя, і,  щоб набути життєвого дорослого досвіду, необхідно просто багато 
читати. Звичайно, у відповідь можна почути , що «твори дуже великі», «не 
завжди цікаві», «можна прочитати критичні статті або скористатися 
довідниками» чи «знайду в Інтернеті»… Так виникла ідея поєднати учительські 
вимоги з інтересами і потребами учнів, з їхнім особистим досвідом, щоб, 
викликати у підлітків ентузіазм, захопити навіть, на їх думку, нецікавим 
матеріалом, примусити заговориш щиро, від серця. Адже проєкт – це цільовий 
акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня [2, 100]. Ось кілька стислих 
прикладів. 

 
№ 
з/п Клас Автор та 

назва твору Проєктні завдання 

1 10 Панас Мирний 
«Хіба ревуть 
воли, як ясла 
повні?»  

1.Дві долі: Чіпка Варениченко та Грицько Чупруненко. 
2. Чіпка – жертва чи злочинець? 
3. Яких моментів слід уникати майбутнім батькам і 

матерям у вихованні власної дитини. 
4. Інші герої роману. Вплив оточуючих на формування 

характеру особистості. 
5. Як вийти із кризових ситуацій, у які потрапляв Чіпка 

Варениченко? 
2 10 Іван Франко 

«Перехресні 
стежки» 
(позакласне 
читання) 
 

1. Умови (біографія письменника, злам століть (1990 р.), 
розквіт таланту і активізація Івана Франка як 
громадянина), у яких писався художній твір. 

2.  Прототипи повісті (Регіна – Ольга Рошкевич та Целіна 
Журовська, доктор Є. Рафалович – Євген Олесницький 
та Лесь Мартович). 

3.  Сюжетні лінії твору: 
 любов; 
 боротьба. 
4. Чи могли б бути щасливими Євгеній і Регіна? Що 

значить знайти своє місце у житті (Рафалович – 
Стальський)? 

5.  Чому у радянські часи повість у школах не вивчалась? 
6.  Відеозал «Старшокласник» (перегляд окремих сюжетів 

фільму «Пастка» за мотивом роману). 
3 10 Михайло 

Коцюбинський 
«Інтермецо» 

1. Теоретики (що називаємо новелою, особливості 
новели як жанру, художні засоби твору). 

2. Історики (політична ситуація тих часів у країні). 
3. Психологи (причини виснаження героя, його 

психологічний стан, чому твір є автобіографічним). 
4. Мистецтвознавці (імпресіонізм у літературі та 

живопису, символи твору). 
5. Екологи (підсумки про те, що відновитися людина 

може тільки на лоні природи). 
6. Вернісаж. Випуск газети. 
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№ 
з/п Клас Автор та 

назва твору Проєктні завдання 

4 10 Михайло 
Коцюбинський 
«Тіні забутих 
предків» 

1. Українські Ромео та Джульєтта: 
 таланти і душевна щирість закоханих; 
 ранні статеві стосунки; 
 тяжка втрата; 
 благородство Івана до Нявки. 
2.  Звичаї та обряди гуцулів: 
  полонинські звичаї; 
  свята та обряди краян; 
  місцеві вірування; 
  ставлення до худоби. 
3. Трикутник Іван – Паланга – Юра. 
4. Вихід з безвихідної ситуації: 
 поради               про те, як будувати своє        
 прогнози      життя далі, якщо не        
 міркування      можна бути з коханою        
 побажання        людиною. 
5.  Вернісаж та відеозал. Презентації. 

5 11 Валер’ян 
Підмогильний 
«Місто» 

1. Головний герой – Степан Радченко, енергійний 
сільський юнак, приїздить у Київ, щоб вчитися… 
(спільні та відмінні риси між ним та сучасними 
випускниками). 

2. Тричі йому являлася любов… 
3. С. Радченко підкорив місто чи, навпаки, місто 

підкорило його. 
6 11 Іван Багряний 

«Тигролови» 
1. Портфоліо (особова справа) Григорія Многогрішного. 
2. Полювання майора НКВД Медвина. 
3. Українські звичаї та обряди родини Сірків у тайзі. 
4. Чому «ліпше вмирати, біжучи, ніж жити, гниючи»? 
5. Чому «сміливі завжди мають щастя»? 

7 11 Григір 
Тютюнник 
«Три зозулі з 
поклоном» 

1. Причини народження твору (літературознавці). 
2. Чужі листи (Марфа і поштар дядько Лев) Чи можна 

було вирішити проблемну ситуацію, чи є це 
проблемою?(аналітики) 

3. Чи можна засуджувати Марфу за те, що так ненароком, 
мимоволі втрутилася в сімейне життя Софії і Михайла? 
(психологи 1 гр.). 

4. Уявити себе на місці літературного героя (емпатія – 
здатність людини представити себе на місці іншої 
людини, зрозуміти почуття, бажання, ідеї і дії іншого, 
зрозуміти почуття, емоції): Михайло, Софія, Марфа 
(психологи 2 гр.). 

5. «Недописаний Рукопис». Марфа ніколи не читала і не 
писала листів Михайлу. А якщо б у неї була така 
можливість, якщо б все-таки її душа відкрилась, які б 
вона слова написала? (письменники). 

6. Образи-символі у творі (етнографи).  
7. Кохання це – велике щастя чи страждання та мука? 
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Короткотривалі 
проєкти-уроки 
з тем: 
 

 бінарний урок (література-історія) «Доля дітей в період 
голодомору І932-193рр.»  7-8 кл.; 

  гра «Вікна» (за п’єсою І. Карпенка-Карого «Сто тисяч») 8 кл.; 
  урок-дослідження «А жінка в світ приходить...» (Регіна 

(Іван Франко «Перехресні стежки»), Олена (Ольга 
Кобилянська «Людина»), Наталка (Ольга Кобилянська 
«Царівна») 10 кл.; 

  «Літературна кав’ярня» (письменники про кохання) 11 кл.; 
  «Літературна вітальна» (за творами Василя Симоненка) 11 кл. 

Теми до 
написання 
творів у 10-11 
класах: 

«Діалог із самим собою», «Я – це я», «Що візьмете з собою у життєву 
дорогу?», «Красиво жити не заборониш», «Якби були у мене крила…» 
та ін. 

При плануванні проєкту, варто завжди радитись із дітьми. Разом 
вирішувати, хто працює самостійно, хто в групі, кому потрібна допомога 
вчителя, щоб кожен здобувач освіти знайшов собі справу до душі. Так непомітно 
можна розв’язати одночасно декілька цікавих, а головне корисних і пов’язаних 
із справжнім життям завдань. 

По-перше, кожен учасник проєкту вчиться узгоджувати свої бажання, 
зусилля, дії з бажаннями, зусиллями, діями інших членів групи. 

По-друге, щоб бути кращим, мати вищий рейтинг доводиться працювати з 
довідковою та додатковою літературою (не кажучи про необхідність читати 
твори повністю, а не у хрестоматійному варіанті), постійно самодовершуватись. 
По-третє, задіяно міжпредметні зв’язки (історія, українська мова, зарубіжна 
література, етика, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, біологія, 
психологія, фізика, інформатика). 

По-четверте, завдяки тому, що діти об’єднуються в групи за нахилами, 
здібностями, талантами або, навпаки, працюють там, де найважче, де відчувають 
пробіли у знаннях чи вміннях, досягаємо того, що підліток знаходить себе та 
інтенсивно розвивається (з’являються художники, поети, прозаїки, оратори, 
літературознавці, психологи, актори, дизайнери одягу, кореспонденти, прес-
секретарі, фахівці з комп’ютерного забезпечення) або почувається впевнено і 
отримує моральне задоволення від того, що впорався з тим, про що думав: «Це 
не для мене», навчився обирати головне. Отже, розв’язуємо не одну, а кілька 
проблем комплексно. 

Таким чином, кожному вчителю під силу виростити таємничу, як папороть, 
квітку творчості. Адже, виконуючи творчі завдання, беручи участь в іграх та 
проєктах, учні отримують знання, самостійно проявляючи творче ставлення до 
них, підкреслюючи власну індивідуальність. А це дає можливість підліткам у 
своєму житті сягнути вершин довершеності, досягнути гармонії особистості, 
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відкрити серце світові, торкнувшись долонями до прекрасного і усвідомити 
власну неповторність. 
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Моторна Н. І., 
викладач вищої категорії,  

викладач - методист Тульчинського фахового коледжу культури 

ШЛЯХИ ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ СТУДЕНТА 
В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Одним з пріоритетних завдань сучасної освіти є формування творчої 
особистості, здатної до самореалізації, самовизначення в реаліях сучасного 
життя, ініціативної, оригінальної, відповідальної, здатної до ефективної 
колективної взаємодії. [1,с.28] 

Адже кожна людина має величезний творчий потенціал як природну 
властивість нашої людської природи. Проблема полягає в тому, щоб його 
розвинути. 

Сучасна педагогіка наголошує на особистісній орієнтації та індивідуалізації 
освітнього процесу, що сприятиме формуванню творчої особистості, не 
відкидаючи необхідність забезпечення засвоєння державного стандарту освіти 
кожним її здобувачем. 

Але які б зміни не відбувалися у фаховій передвищій освіті, головна її 
проблема – підготовка фахівців, необхідних для суспільства, і в той же час 
задоволення потреб молоді в освіті, духовному розвитку, інтелектуальній 
професіоналізації. 

В усі часи цінувалися люди, які вміють творчо, нестандартно підходити до 
будь-якої справи, тому проблема формування творчої, активної особи була і 
залишається актуальною. 

На ринку праці сьогодні існує запит на творчу особистість, 
індивідуальність, здатну на відміну від людини виконавця, самостійно мислити, 
впроваджувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. 
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Великий педагог В. О. Сухомлинський стверджував, що «творчість – це не 
сума знань, а особлива направленість інтелекту, особливий взаємозв’язок між 
інтелектуальним життям та проявом її сил в активній діяльності»[2, с. 114] 

Якщо спробувати образно сформувати модель творчої особистості фахівця 
з інформаційної, бібліотечної і архівної справи, то її складовими є: творчий 
пошук, творча активність, творче спілкування, творче мислення, творча 
активність 

З цього розпочинається робота  циклової комісії викладачів інформаційної, 
бібліотечної та архівної справи Тульчинського фахового коледжу культури щодо 
виховання творчої особистості майбутнього фахівця. Ще в період адаптації,  в 
щоденному спілкуванні   з першокурсниками, бачимо, що мріють вони про те, 
щоб їхня майбутня професія була сучасною, престижною, давала перспективу 
професійного зростання. 

З першого року навчання відвідуємо кращі документально-інформаційні 
структури області (можливі місця їх працевлаштування в  перспективі): 
Вінницьку обласну універсальну бібліотеку ім. К. А. Тімірязєва, Вінницьку 
обласну бібліотеку для дітей ім. І. Франка, бібліотеку Вінницького 
Національного медичного  університету ім. М. Пирогова, Вінницький обласний 
художній музей, обласний державний архів, кращі офісні установи Вінниччини. 

Творчість – найфундаментальніша характеристика людської природи, це 
потенціал притаманний кожній людині з народження, але її треба постійно 
розвивати. Тому в процесі підготовки фахівців звертаємо увагу на розвиток 
стійких творчих інтересів, цілеспрямованості, творчих пошуків, наполегливості 
під час виконання творчих завдань. 

Кожен студент презентує свою «Творчу візитку», творчу роботу «Я розкажу 
Вам про себе», готує творчі проекти «Мій шлях у професію», «Інформація у 
моєму життєвому проєкті». 

Важливість проблеми формування творчої особистості в процесі 
професійного становлення визначають її значення: соціальне, тому, що 
формується не просто нова людина з особливим складом мислення, а фахівець, 
який долучається до прогресивних перетворень у бібліотечній, архівній та 
інформаційній справі. 

Загальна структура творчого потенціалу визначається такими складовими: 
задатки, нахили, які проявляються у відданні переваг чомусь, інтереси, їх 
спрямованість і чистота; допитливість, прагнення до створення чогось нового; 
швидкість у засвоєнні нової інформації; прояви загального інтелекту; 
наполегливість, цілеспрямованість, працелюбність ;порівняно швидке і якісне 
володіння вміннями, навичками, майстерністю виконання певних дій; здібності 
до реалізації власних стратегій і тактик, різних проблем, завдань, пошуку виходу 
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зі складних нестандартних ситуацій, Пропонуємо здобувачам освіти взяти участь 
в дискусіях «Будувати життя, перебудовувати життя, чи прилаштовуватися в 
ньому?», «Як стати лідером?». 

Інноваційною формою є і пошукова робота. Починаючи з першого року 
навчання, фахові дисципліни розпочинаються інформаційними калейдоскопами 
«Увага! Новинка!»: нова книга, нова думка, нове дослідження, новий документ, 
новий конкурс, новий проект та ін. 

Конкурси творчих робіт дають  можливість студенту професійно зростати, 
ставати впевненим, брати відповідальність на себе, формувати лідерство. 
Тематика конкурсних робіт різноманітна: «В об’єктиві  Я  і Книга», «Я долю 
вибрала сама»,  «Нова бібліотека моїми очима». 

Фахівець галузі культури живе доти, поки він в творчому пошуку. Здобуття 
освіти в коледжі – це теж щоденний пошук. Вже звичними стали виїзди-
дослідження «Маловідомі сторінки історії мого району», «Де українцям шукати 
своє коріння?», «Жива історія в світлинах», «Я вінничанка і цим пишаюсь!». 

Працюючи над курсовими роботами з «Бібліотечного краєзнавства», 
студенти глибоко поринають в творчий пошук збираючи  і записуючи легенди 
про край з уст старожилів, створюють відео сюжети про свій край, буктрейлери 
про книги письменників-земляків. Найглибшими дослідженнями стали 
напрацювання  здобувачів освіти (нині випускників)  Марії Глухої «Родовід 
українського краєзнавства»,  Діани Белоус «Бібліотечне краєзнавство у розвитку 
і збереженні культурної спадщини с. Тиманівки на Вінниччині», Юлії Шевчук 
«Інновація як стратегія розвитку бібліотек». 

Інноваційними є і форми захисту контрольних робіт студентами заочної 
форми  здобуття освіти. З дисципліни «Обслуговування в ДІС» - це захист свого 
проекту «Я презентую свій досвід» (викладач Моторна Н. І.), з навчальної 
практики – презентація роботи  бібліотек за різноманітними темами ( викладач 
Фолюшняк Є. В.). 

Як показує досвід, творча активність студентів найкраще проявляється і під 
час виконання інтелектуальних завдань, активних ділових ігор, квестів, навіть, 
флешмобів. Тому в освітній роботі звертаємо увагу на формування у студентів 
різноманітних стійких творчих інтересів, креативного мислення, наполегливості.  
Використовуючи творчі підходи викладачами циклової комісії було 
організовано і проведено :літературний подіум «Квіт подільського слова», 
костюмовану фотоімпрезу «Книжкові герої серед нас», бібліофолькпаті для 
молодих, активних, креативних, презентацію книги колишнього викладача 
коледжу Миколи Сафроняка «Душі моєї джерело», літературний подіум «Модна  
книга», конкурсну програму «Молодіжне  дефіле», школу бібліотечної творчості 
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«Візитна картка бібліотек: традиції та інновації», бібліотечне ноу-хау 
«Калейдоскоп корисних порад та рекомендацій». 

В 2020 році проведена також  друга обласна науково-практична 
конференція «Формування нової моделі фахівців з інформаційної, бібліотечної 
та архівної справи: досвід, проблеми та шляхи вирішення». 

Викладачі кваліфікують кожного студента як Людину, яка не збирається 
жити, а вже живе. Насамперед, намагаємося  уникати найстрашнішого 
викладацького захворювання – збайдужіння до студента. Прагнемо  самі бути 
шукачами, дослідниками, бо за словами В. Сухомлинського, «якщо  не буде 
вогника у Вас, Вам ніколи не запалити його  в інших».[ 3, с.  67]  

Освіта – це найвеличніше з усіх благ, але лише в тому разі, коли вона 
найвищої якості. (Р. Кіплінг)». 

В наш час людство постало перед лячними проблемами, викликами: пандемія, 
локдауни, дистанційне навчання. Локдауни в освіті шкодять безпеці та розвитку 
студентів, освіта втрачає викладачів, правовий безлад порушує автономію закладів 
освіти, примушуючи директорів виконувати незаконні вимоги  та обертається 
проти них судовими позовами, освітяни готові до рішучих дій. 

Розгортання та супроводження системи дистанційного навчання потребує 
як великої праці всього педколективу для підготовки методичних матеріалів, так 
і наявності в закладі освіти  фахівців з ІТ, які постійно підтримують систему у 
постійному робочому стані.  

В роботі використовуються сервіси Google Класс, Google Meet, ZOOM, е-
пошта. 

Викладачі  циклової комісії посилили свою самоосвіту і в умовах 
дистанційної форми навчання беручи участь в навчанні організованому 
Вінницьким обласним навчально-методичним центром культури, мистецтв та 
туризму, участь в семінарах, вебінарах, школах інноватики,  в науково-
практичних Інтернет-конференціях, відеоконференціях на платформах  Google 
Meet, ZOOM. 

Студенти також  самостійно використовують  Інтернет-технології. Це, 
насамперед, відеоуроки на публічних сайтах, таких як www.youtube.com, скайп-
технології, використовується інформація з соціальних мереж, зокрема груп 
«Бібліотеки Вінниччини і реформи», «Тільки жваві бібліотекарі», «Тульчинська 
публічна бібліотека запрошує…». 

З розповсюдженням мобільних засобів ІТ (смартфони, планшети, нетбуки) 
та зростанням швидкості Інтернет-з’єднань комунікації на форумах навчальних 
сайтів та у соціальних мережах, реалізація мережевих проектів, як національних, 
так і міжнародних, стають популярною, а у деяких випадках і необхідною 
складовою освітнього процесу. 
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І в умовах адаптивного карантину, дистанційного навчання намагаємося 
розвивати творчий підхід в освітній роботі : підготовку і захист практичних робіт 
студентів  виконаних у програмі  Power Point, захист  букктрейлерів, 

Але «жодна інформаційна технологія не в змозі повністю замінити 
особистість творчого викладача.[4 , с.72] 

За переконаннями В. Сухомлинського, «Лише творча особистість учителя 
може виховати творця»[5, с.101].   

«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є  в 
житті, – людиною, писав  В. Сухомлинський. Від нашого вміння, майстерності , 
мистецтва, мудрості, залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, 
громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя». [6, с.84] 

Ми, люди, відрізняємося від інших живих істот на Землі. Ми маємо потужну 
уяву й необмежену творчість. Ми можемо перенестись у минуле й уявити його з 
різних боків. Можемо переглянути минуле і по-різному його витлумачити. 
Можемо по-новому поглянути на теперішнє очима інших людей. А ще 
передбачити багато варіантів розвитку майбутнього й, задіявши творчі навики, 
втілити їх у реальність. Спрогнозувати майбутнє нам не під силу, зате ми здатні 
допомогти його сформувати.[7, с. 98] 
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ЦІННІСНА ПІДТРИМКА САМОІДЕНТИЧНОСТІ ОБДАРОВАНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

Анотація. У статті досліджується проблема самоідентичності 
обдарованої особистості. Виокремлюються критеріальний та некритеріальний 
підходи до емпіричних досліджень. Пропонується авторська методика 
«Профіль ціннісної свідомості обдарованої особистості» (Музика О. Л., 2019). 
Наводиться теоретична модель однієї з шести субшкал профілю – цінності 
самоідентичності. Описуються сутність і правила ціннісної підтримки – 
авторської методики психологічної допомоги, що спрямована на ціннісну сферу 
особистості. Для надання ціннісної підтримки розвитку самоідентичності 
обдарованої особистості адаптується рефлексійна бесіда. 

Ключові слова: рефлексійна бесіда; самоідентичність обдарованої 
особистості; ціннісна саморегуляція; ціннісна підтримка. 

Abstract. The article considers the problem of self-identification of a gifted person. 
Criteria and non-criteria approaches to empirical research are distinguished. The 
author's method «Profile of the value consciousness of a gifted person» (Muzyka O.L., 
2019) is offered. The theoretical model of one of the six subscales of the profile - the 
values of self-identity is described. Describes the essence and rules of value support - 
the author's method of psychological care, aimed at the value sphere of the individual. 
Reflective conversation is adapted to provide valuable support for the development of 
the gifted person's self-identity. 

Keywords: reflective conversation; self-identity of a gifted person; value self-
regulation; value support. 

 
Старший підлітковий та юнацький вікові періоди характеризуються 

інтенсивним формуванням самоідентичності. Для того, щоб особистісно 
розвиватися, молодим людям потрібно визначитися з однією із багатьох 
можливих ліній саморозвитку, відповісти на питання «хто я?», «який я?», «чого 
хочу досягнути?» і «куди хочу рухатися далі?».  

Особистісна ідентичність формується у постійній взаємодії зовнішніх і 
внутрішніх чинників. До перших відносять чинники, що пов’язані з соціальними 
процесами. Вони формують етнічні, політичні, професійні, економічні, 
культурні, етичні, естетичні, комунікаційні аспекти ідентичності. Другу групу 
чинників складають ментальні та рефлексійні особливості осіб, які реципрокно 
взаємодіють із персональним досвідом розвитку здібностей. Оскільки 
особистісна ідентичність розвивається у процесі задоволення власних життєвих 
потреб, її можна вважати особистісно-ціннісним утворенням. Людина готова 
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захищати і розвивати насамперед ті сторони своєї особистості, які дозволяють їй  
успішно справлятися з  життєвими викликами та завданнями. 

Якщо йдеться про розвиток самоідентичності обдарованих людей, то 
очевидно, що при всій значимості соціальних регуляторів ідентичності, 
внутрішні чинники її формування мають вирішальне значення. Механізми 
вибору ідентичності та напрямків саморозвитку осіб із ознаками обдарованості, 
більшість із яких на цей момент вже мають досвід тривалих зусиль, що потрібні 
для розвитку екстраординарних здібностей, і, як правило, не мають контактних 
соціальних груп для ідентифікації з ними, потребують спеціальних теоретичних 
моделей і методів вивчення.  Водночас на перший план виходить саме его-
ідентичність, або, як її ще називають, особистісна чи самоідентичність. 
Самоідентичність є особистісним центром, який об’єднує в собі всі часткові види 
ідентичності, забезпечує стійкість особистості і, що особливо важливо у випадку 
осіб із ознаками обдарованості, бере активну участь у регуляції особистісного 
саморозвитку. Отже, розвиток самоідентичності, тобто пізнання обдарованою 
особою найважливіших для себе власних динамічних якостей та 
закономірностей їх розвитку в діяльності і ціннісній взаємодії з оточенням, є 
одним із найефективніших шляхів розвитку обдарованості. 

Основні підходи до вивчення ідентичності обдарованих осіб можна 
поділити на дві групи. Перша об’єднує дослідження, які користуються методами 
дослідження ідентичності особистості без урахування специфіки обдарованості. 
Dante D. Dіxson, Frank C. Worrell на основі проведеного аналізу джерел і власних 
досліджень стверджують, що з огляду на важливість формування ідентичності 
для розвитку обдарованості необхідно інтенсифікувати дослідження, в тому 
числі й лонгітюдні, у цій галузі. Зокрема йдеться про важливість культурної та 
етнічної ідентичності, оскільки кожна расова чи етнічна група відчуває 
ідентичність по-різному, відтак і по-різному підходить до розвитку академічних 
здібностей, навіть якщо вони знаходяться в одному соціальному контексті [6]. 

Другу групу складають дослідження, в яких розробляються теоретичні 
моделі й методи, орієнтовані на вивчення ідентичності саме обдарованої 
особистості. Miraca U. M. Gross вважає, що перед обдарованими дітьми вже з 
раннього віку постає «дилема вимушеного вибору» [7]. Вони мусять вибирати 
між особистісною цілісністю, однією з характеристик якої є прагнення до 
високої академічної успішності, та іншим прагненням: бути прийнятими 
соціальною групою. «Хоча ми можемо хотіти для них обох цих речей, а вони 
дуже хочуть цього для себе, міра, якою вони відрізняються від своїх однолітків, 
не дозволить їм мати і те, й інше. Їхня емоційна чутливість та наполегливість, 
безсумнівно, лише погіршують ситуацію. Зрештою, вони мають зробити вибір: 
зачинити одні двері, щоб відчинити інші» [9].  
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До цієї групи можна віднести і модель Andrew S. Mahoney, яка, за 
переконанням автора, є працюючою основою диференційованого 
консультування обдарованих осіб. Система впливу на розвиток ідентичності 
обдарованих осіб складається з дванадцяти підсистем (я, моя сім’я, моя родина, 
культурна, професійна, екологічна, освітня, соціальна, психологічна, політична, 
органіко-фізіологічна та розвивальна підсистеми, які оцінюються за чотирма 
параметрами ідентичності (визначення, афірмація, належність та спорідненість) 
[8]. Оскільки підсистеми ідентичності загалом є зрозумілими, зупинимося на 
параметрах оцінки. Визначення полягає у прийнятті особою та її оточенням 
статусу обдарованої. Цьому можуть сприяти показники тестів,  реальні 
досягнення і включення до спеціальних програм роботи з обдарованими, оцінки 
авторитетних осіб. Порушення ідентичності трапляються тоді, коли особи самі 
не вважають себе обдарованими чи вагаються щодо цього. Афірмація – це 
активне інтеракційне підкріплення та визнання за особою обдарованості, яке 
здійснюється батьками, вчителями, ровесниками, а також через досвід власних 
досягнень. Афірмація спрямована на підтримання впевненості особи у тому, що 
вона обдарована, на підтримання мотивації самопізнання і саморозвитку. 
Тривала відсутність позитивного підкріплення може призвести до кризи 
ідентичності.  За параметром Належність оцінюються стосунки школярів та 
студентів із однолітками. В ідеалі – це стосунки, що засновані на пізнанні 
особливостей та визнанні унікальності одне одного. В освітньому просторі це 
можуть бути об’єднання талановитих людей, які мають різні здібності. У 
результаті поглибленої рефлексії себе та інших відбувається рух до вищих рівнів 
самооцінки, прийняття інших та самоприйняття, зміцнення власного «Я», зняття 
відчуження та самоізоляції, які нерідко переживають обдаровані люди, зокрема 
й дорослі.  Спорідненість – це відчуття обдарованою людиною єдності мети 
життя і свого покликання. Воно дозволяє долати екзистенційну тривогу, 
переживати труднощі і стимулює розвиток обдарованості.   

Параметри оцінки моделі A. S. Mahoney співзвучні з теоретичними 
положеннями про розвиток обдарованої особистості, які були сформульовані 
нами незалежно, на основі власних емпіричних досліджень. Його «визначення» 
і «належність» близькі за змістом до виокремлених нами специфічних для 
обдарованої особистості цінностей належності; «афірмація» – до цінностей 
визнання і поцінування; «спорідненість» перегукується зі смисложиттєвими 
цінностями й орієнтацією на цінності груп вищого рівня. Ці паралелі з 
консультаційною моделлю A. S. Mahoney валідизують нашу модель і наш метод 
психологічної допомоги обдарованій особистості – ціннісну підтримку.     

В основу теоретичної моделі ціннісної підтримки покладено концепцію 
суб’єктно-ціннісної регуляції розвитку обдарованої особистості. Ціннісна 
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підтримка – це сукупність форм і методів надання психологічної допомоги, 
спрямованої на гармонізацію особистісних цінностей людини чи їх актуалізацію 
з метою саморозвитку особистості і підтримання самоідентичності в процесі 
вирішення життєвих завдань. 

Загальні правила надання ціннісної підтримки такі: 
‒ ресурси для ціннісної підтримки мають шукатися передусім у ціннісній 

свідомості тієї людини, якій вона надається; 
‒ привнесені (запропоновані й обґрунтовані психологом) цінності мають 

складати меншу частину від усіх, що беруть участь у ціннісній регуляції 
(в наших емпіричних дослідженнях ця частина не перевищує третини), і 
мають бути усвідомлені, узгоджені та прийняті людиною; 

‒ цінності, які актуалізуються в процесі ціннісної підтримки, мають бути 
діяльнісно ствердженими; іншими словами, людина має робити реальні дії 
та вчинки і рефлексувати їх, щоб упевнитися в позитивних бажаних 
змінах; 

‒ залучення референтних осіб та груп вищого рівня ціннісного розвитку і 
налагодження оптимальної ціннісної взаємодії; 

‒ критеріями ефективності ціннісної підтримки є гармонізація і 
визначеність, ціннісна безконфліктність особистісного розвитку. 

У лабораторії психології обдарованості Інституту психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України розроблено бета-версію електронної платформи 
«Обдарованість ТЕST ONLINE» та критерії розроблення нових й адаптації 
існуючих методик.  Е-платформа дозволяє проводити онлайнові дослідження за 
допомогою Інтернету на комп’ютерах, планшетах, смартфонах. Її особливістю є 
те, що індивідуалізовані інтерпретації результатів тестування з рекомендаціями 
для саморозвитку генеруються автоматично, відображаються на екранах 
гаджетів та надсилаються досліджуваним в електронні скриньки. Спеціально для 
використання на е-платформі розроблено нові методики [1; 5; 10].  

Кризові моменти у ціннісному розвитку обдарованої особистості можуть 
бути виявлені з допомогою методики «Профіль ціннісної свідомості обдарованої 
особистості (ПЦСОО)» (Музика О. Л., 2019). Методика дозволяє складати 
ціннісний профіль обдарованих осіб за шістьма групами цінностей, важливими 
для саморозвитку: цінності належності, цінності визнання, пізнавальні цінності, 
цінності творчості, цінності самоідентичності та смисложиттєві цінності [3].  

Особистісні цінності самоідентичності – це результати самопізнання і 
саморозвитку, які усвідомлюються людиною як такі, що є невіддільними 
атрибутами її особистості, лежать в основі її самоповаги, визначають її 
індивідуальність і соціальну значимість та спрямованість саморозвитку. Цінності 
самоідентичності, як і особистісні цінності решти п’яти груп, регулюють 
розвиток особистості на континуумі пересічна особа (ситуаційно-ціннісна 
регуляція) – обдарована особа (особистісно-ціннісна регуляція) [2]. Теоретичну 



223 

модель шкали «цінності самоідентичності» показано на рис.1. Якщо шкали 
профілю зміщені до ситуаційно-ціннісної регуляції, то, очевидно, йдеться про 
інволюцію обдарованості. Часто трапляється, що особи з ознаками 
обдарованості під тиском життєвої ситуації та ціннісного пресингу контактних 
груп втрачають мотивацію розвитку здібностей. Якщо ж більшість показників 
свідчать про переважання особистісно-ціннісної регуляції і лише окремі 
показують тенденцію до ситуаційно-ціннісної, то це означає, що особа має 
шанси зберегти спрямованість на саморозвиток обдарованості й у таких 
випадках їй необхідна допомога в рефлексії, актуалізації й ревалідизації 
особистісних ціннісних ресурсів, тобто ціннісна підтримка.  

Зрозуміло, що ціннісна підтримка не може обмежитися згенерованою 
комп’ютером інтерпретацією тесту ПЦСОО, якою б розширеною та 
індивідуально зорієнтованою вона не була. Але інтерпретацію результатів можна 
використати як стимульний матеріал для рефлексійної бесіди. У цій бесіді 
психолог для надання ціннісної підтримки може послуговуватися розширеними 
даними тестування за профілем цінностей самоідентичності досліджуваного. 
Ціннісна підтримка необхідна в кількох випадках: 1) набрані бали з орієнтації на 
самоідентичність є меншими, ніж бали з орієнтації на соціальну роль; 2) бали за 
окремі орієнтації самоідентичності (наприклад, орієнтація на власні здібності як 
цінності) є низькими; 3) сума балів із орієнтації на самоідентичність є занизькою, 
хоча й вищою, ніж сума балів із орієнтації на соціальну роль.  

 
Рис.1. Теоретична модель шкали «цінності самоідентичності»  
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Результатом ціннісної підтримки має стати ціннісна ампліфікація і 
включення відкоригованої системи особистісних цінностей у регуляційні 
процеси саморозвитку обдарованості. На суб’єктивному рівні результат 
ціннісної підтримки для обдарованих осіб – це зняття ціннісних дисонансів та 
конфліктності, утвердження у важливості і перспективності розвитку 
обдарованості, інтеграція ціннісного досвіду і життєвих планів. 

Особливості використання рефлексійної бесіди для надання ціннісної 
підтримки. Встановлення довірчих стосунків і атмосфери співпраці, необхідних 
для рефлексійної бесіди доцільно розпочати відразу по завершенні тестування за 
ПЦСОО з пропозиції відповісти на питання, які виникли у досліджуваних після 
ознайомлення з інтерпретацію результатів.  Бесіду доцільно проводити 
індивідуально. 

Перший етап рефлексійної бесіди – актуалізація проблеми ціннісної 
регуляції – спрямований на загальний аналіз показників тесту, виокремлення 
субшкал, за якими отримано високі та низькі показники. Психолог вибудовує 
свої репліки і питання в такий спосіб, щоб ініціатива у висловлюваннях була 
переважно в досліджуваного. На завершення цього етапу необхідно зробити 
короткий підсумок в якому резюмувати з використанням висловлювань 
досліджуваного основні моменти його ціннісного профілю.  На них має бути 
сфокусовано весь подальший перебіг бесіди. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Етапи рефлексійної бесіди як методу надання ціннісної підтримки 
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особистості з соціальними чи особистісними цінностями, причому це стосується 
не лише цінностей належності і визнання. Соціальні регуляційні норми 
пронизують і цінності творчості, пізнання, смисложиттєві цінності, і цінності 
самоідентичності. Таким чином, соціальна взаємодія є своєрідним силовим 
полем, у якому можуть формуватися чи зазнавати руйнівних впливів цінності 
обдарованої особистості. Соціальний статус у групі, групові конфлікти, 
співробітництво, ізоляція чи підтримка – все це впливає на особистісний 
розвиток. Особи з ознаками обдарованості, ключові особистісні цінності яких 
відмінні від цінностей групи включення, мають навчитися взаємодіяти у ній 
таким чином, щоб посісти достойне статусне місце, знаходити спільні теми для 
спілкування і взаємної підтримки. Рефлексія соціального контексту може 
виявити суттєві проблеми взаємодії обдарованих осіб із контактними 
соціальними групами, і завдання психолога полягає в тому, щоб обдаровані  
зрозуміли їх причини, усвідомили шляхи вирішення і зберегли при цьому 
спрямованість на розвиток обдарованості. Асертивне спілкування, 
запровадження стилю взаємин, заснованих на визнанні унікальності кожної 
людини – найзагальніші принципи долання соціальної ізоляції і підтримання 
самоідентичності обдарованої особистості.  

Рефлексія особистісного контексту в процесі обговорення результатів 
тестування має спрямовуватися на відтворення: 1) ціннісних уявлень учня; 
2) особистісних якостей, в яких ці уявлення знаходять вираження й 
підкріплення; 3) умінь, із допомогою яких вони стверджуються.  На цьому етапі 
бесіди важливо наголошувати на тому, що всі ці згадані вище компоненти 
розвиваються. Психолог веде бесіду так, щоб діапазон ціннісних уявлень учня 
розширився. Це досягається за рахунок вербалізації його неусвідомлюваних 
мотивів власних вчинків та мотивів поведінки соціального оточення, виявлених 
на попередньому етапі бесіди. Психолог допомагає сформулювати ціннісні 
уявлення коротко, при цьому, уникаючи штампів і використовуючи власні 
висловлювання учня. Спільний аналіз ціннісних уявлень учня проводиться за 
критерієм їх персональної значимості й дотичності до індивідуальної історії:  
коли вони з’явилися, з якими подіями та якою діяльністю вони пов’язані, як вони 
узгоджуються з іншими цінностями особи.  Важливо також з’ясувати, що учень 
хотів би змінити у своїх цінностях чи особистісних якостях, і як цього можна 
досягти. Необхідно поступово підводити досліджуваного до розуміння того, що 
розвиток його здібностей (умінь і пов’язаних із ними особистісних якостей) є 
шляхом до  самовдосконалення. Завдяки своїм умінням він розвиває особистісні 
якості, виробляє свою систему цінностей, відстоює їх, і стає унікальною 
особистістю. На завершення цього етапу варто з’ясувати, чи не хотів би 
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досліджуваний щось змінити у своїх особистісних якостях та уміннях. Якщо 
відповідь ствердна, то необхідно з’ясувати що саме і з якою метою. У результаті  
на цьому етапі у досліджуваного значно розширюється число ціннісних 
конструктів, він формує уявлення про закономірності та можливості розвитку 
ціннісної сфери. 

Один із найважливіших етапів рефлексійної бесіди – це реконструкція 
особистісних цінностей. Саме на цьому етапі більшою мірою і здійснюється 
ціннісна підтримка. Психолог сприяє усвідомленню учнем власних особистісних 
цінностей, переведенню частини з них із статусу неусвідомлюваних у план 
свідомості, із сфери неясних мерехтливих самовідчуттів у сферу чітко 
сформульованих вербальних понять. У цьому процесі психологу важливо 
допомогти виокремити ціннісні конструкції, яких бракує учневі, і які відсутні в 
його імпліцитній моделі ціннісної регуляції, але цілком вписуються в неї та 
можуть зробити її ефективнішою. Хорошим прийомом ціннісної підтримки на 
цьому етапі є залучення до аналізу цінностей референтних осіб. Рефлексії 
сприяють такі питання: що ви цінуєте в цих людях; за що цінують їх інші люди; 
які стосунки референтних осіб із вами; з іншими людьми; чи бувають у них 
конфлікти; як вони їх вирішують; який загальний тон їхніх стосунків із 
оточенням; чи могли вони уникнути кризових моментів у своєму житті; як саме; 
завдяки чому; чи щасливі вони об’єктивно; а суб’єктивно; що сприяло їхньому 
особистісному розвитку; як вони стали тими, ким стали; що заважало їм досягти 
більших успіхів, і чи можна було ці перешкоди подолати тощо.  

Ці та подібні питання варто поставити і стосовно видатних обдарованих 
осіб, з біографією яких знайомий учень. Якщо в останнього немає таких знань, 
можна порекомендувати йому кілька книг, статей чи фільмів на вибір і відкласти 
бесіду до того часу, поки він ознайомиться з життєписом видатних людей, 
близьких до нього за родом занять. Результатом цього етапу має стати 
розширення ціннісної свідомості досліджуваного та впевненості у можливості 
розвитку власних здібностей та обдарованості. 

 Проєктування особистісного розвитку доцільно розпочинати з 
майбутнього, зі зв'язку з професійним вибором. Варто обговорити тему 
загальних здібностей і перенесення їх на інші види діяльності. Як приклад можна 
навести біографії відомих бізнесменів, науковців, які в юнацькому віці успішно 
розвивали свої здібності у спорті, мистецтві чи інших діяльностях, а пізніше 
використали здобуті навички в систематичній праці, плануванні часу, в 
спрямованості на результат в інших видах діяльності. Доцільно попросити учня 
навести подібні приклади із життя його знайомих дорослих людей. Варто також 
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поцікавитися його баченням того, яку професію він хотів би обрати і як можуть 
сприяти професійним успіхам його нинішні заняття.  

Планування особистісного розвитку в близькій перспективі – заключний 
момент, який засвідчує ефективність ціннісної підтримки. Важливо підвести 
учня до того, щоб він сам запланував дії, в яких міг би розвинути свої уміння й 
особистісні якості, та часові рамки їх здійснення. Мета – ствердження і 
закріплення необхідних особистісних цінностей. Психолог має запропонувати 
свою допомогу в деталізації цього плану і консультації в процесі його реалізації. 

Для того, щоб компетентно надавати ціннісну підтримку самоідентичності 
підліткам та студентам із ознаками обдарованості, необхідно розуміти 
теоретичні конструкції, що покладені в основу опитувальника. Протиставлення 
орієнтацій, яке визначає позицію особи щодо розвитку чи нерозвитку 
обдарованості не є протиставленням позитивного чи негативного. Це 
протиставлення засвідчує лише право особи на власний вибір способу 
особистісного розвитку. Зусилля психолога мають спрямовуватися на те, щоб 
цей вибір був свідомим і зваженим. Етичні засади ціннісної підтримки 
самоідентичності обдарованої особистості полягають у тому, що обдарованість 
розширює число ступенів свободи людини, її адаптаційні можливості у 
динамічному світі.   

Самоідентичність на континуумі «ціннісне ставлення до власних 
здібностей» – «орієнтація на випадок, удачу». Здібності є інструментами, що 
забезпечують обдарованим людям задоволення їхніх ключових потреб. У цьому 
зв’язку вони є особистісними цінностями. Також вони є засобами адаптації в 
соціумі та засобами впливу на нього. Ціннісне ставлення до власних здібностей 
спонукає обдарованих людей використовувати їх як адаптаційні ресурси навіть 
у тих випадках, коли життєві ситуації кардинально змінюються і потребують 
нібито інших діяльностей та інших здібностей. Ця своєрідна ціннісна ригідність 
обдарованих людей по відношенню до власних здібностей зумовлює їхню 
особистісну стійкість, психологічну резистентність до зовнішніх впливів. 
Орієнтація на власні здібності як цінності виникає в результаті багаторічного 
накопичення досвіду вирішення життєвих завдань із допомогою однієї й тієї ж 
діяльності (наприклад, технічної, музичної, наукової тощо), а, отже, одних і тих 
самих здібностей, які у цих випадках розвиваються до екстраординарних рівнів. 
Для обдарованої людини важливо розуміти завдяки чому вона є тим, ким є, і чого 
вона не може втратити без ризику перестати бути собою. 

Орієнтація на випадок чи удачу характерна для осіб, орієнтованих на 
соціальні стосунки. Для них нормою є розвиток здібностей, які дозволяють із 
більшим чи меншим успіхом існувати у кожній життєвій ситуації. Адаптація до 
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динамічного й мінливого життя відбувається за рахунок зміни  напрямку 
розвитку здібностей чи одночасного розвитку кількох груп  здібностей.  У 
результаті жодна з цих груп не розвивається до високого рівня. Природно, що 
люди з такою адаптаційною стратегією схильні власні успіхи й невдачі 
пов’язувати з випадковістю чи з удачливістю. За цими ж критеріями оцінюються 
успіхи інших. Відтак у структурі їхньої самоідентичності здібності не відіграють 
такої провідної ролі, як у обдарованих людей.   

Орієнтація на власні моральнісні цінності – орієнтація на групові моральні 
норми. У моральнісних цінностях закріплюються перевірені власним досвідом 
моральні настанови, які, з одного боку, надають сенсу діяльності обдарованих 
людей, а з другого, – регулюють стосунки з іншими людьми в контексті 
діяльності й життєвих виборів. Завжди можна простежити зв’язок 
індивідуальних моральнісних цінностей, якою б конкретною і приземленою не 
була їх вербалізація, із загальнолюдськими чи духовними цінностями. Іншою 
необхідною умовою для того, щоб ціннісне твердження можна було відділити 
від декларативних конструктів і віднести до моральнісних цінностей є його 
зв’язок із діяльнісними ціннісними конструктами. Обдарована людина 
стверджує себе конкретними діями, досягненнями, вчинками [4]. 

Підлітки і юнаки, які не спрямовані на розвиток обдарованості, орієнтовані 
на норми кількох соціальних груп, належність до яких для них є бажаною. У 
більшості випадків ці моральні норми не стимулюють саморозвитку 
обдарованості, а нерідко можуть навіть перешкоджати цьому процесові. Як 
приклад можна навести хоча б згадувану вище дилему вимушеного вибору 
М. Ґрос: діти часто змушені робити вибір між успішним навчанням і потребою 
бути прийнятими групою. Суб’єктивно учневі непросто буває відстояти власні 
цінності в умовах групового тиску чи, навіть, групових санкцій. Діяльність 
психолога тут має бути спрямована на вирішення двох завдань: 1) допомогти 
учневі ствердитися у власних моральнісних цінностях; 2) допомогти групі з 
розширенням оцінних критеріїв. 

Орієнтація на цінності осібності – орієнтація на ідентифікацію з 
оточенням. Орієнтація на цінності осібності на рівні самоідентичності – це 
характеристика особистості, яка вже стверджується у своєму життєвому виборі, 
має визначені діяльнісні й моральнісні особистісні цінності і може розвиватися 
«осібно», тобто відносно незалежно від норм і цінностей групи включення.  У 
старшому підлітковому та юнацькому віці ця орієнтація лише формується і в 
інтенсивних процесах соціалізації учням непросто відійти від ідентифікації з 
оточенням. Найгірший варіант – коли цінності контактних груп не тільки не 
припускають розвитку обдарованості, а блокують його, роблять небажаним і 



229 

неможливим. Це характерно для так званих примітивних груп із асоціальною 
спрямованістю, низьким культурним рівнем і жорсткою ієрархічною 
структурою. Проте ціннісна регуляція більшості підліткових груп є більш 
м’якою і допускає певні люфти у групових оцінках і поведінкових нормах. Це 
може стати своєрідною платформою для привнесення у групові цінності 
визнання унікальності особистості. За цих умов особи з ознаками обдарованості 
можуть відчувати групову єдність, не повністю ідентифікуючись із групою, а 
лише в тій частині групових цінностей, які для обдарованої особи відіграють 
другорядні ролі. Це можуть бути, наприклад, зовнішні ознаки належності до 
неформальних груп, такі як одяг, зачіски тощо. У цих випадках учням значно 
простіше зберігати й відстоювати ті власні особистісні цінності, які регулюють 
саморозвиток обдарованості. 

Орієнтація на високу самооцінку у просторі власних оцінних конструктів – 
орієнтація на загальноприйняті оцінні критерії. Особи з ознаками 
обдарованості, як і їхні ровесники, демонструють різні показники самооцінки й 
самоповаги, якщо для їх вимірювання використовувати стандартизовані 
методики. Ситуація докорінно змінюється, коли самооцінка вимірюється на 
основі їхніх власних, виокремлених ними самими, оцінних конструктів. Як 
правило, за більшістю з них вони виставляють собі вищі бали, що забезпечує їм 
самоповагу, особистісну стійкість і підтримує спрямованість на саморозвиток 
екстраординарних здібностей. Ця ж закономірність дозволяє у певній мірі 
протистояти груповим критеріям оцінки особистості, які, як правило, не 
співвідносяться з розвитком обдарованості. На практиці трапляється так, що за 
певними власними критеріями обдаровані оцінюють себе високими, але не 
найвищими балами. Це може означати, що у цьому напрямку триває процес 
розвитку здібностей. Два випадки потребують ціннісної підтримки: 1) коли 
особи з ознаками обдарованості виставляють собі низькі оцінки за власними 
оцінними конструктами; 2) коли за змістом їхні власні оцінні конструкти не 
відображають розвитку обдарованості і близькі до тих кліше, за якими оцінюють 
себе пересічні особи. У першому випадку самооцінку можна скорегувати за 
допомогою рефлексії колишніх досягнень і позитивних оцінок референтних осіб. 
У другому випадку може бути корисною розширення ціннісної свідомості 
шляхом орієнтації на цінності груп вищого рівня – видатних людей у тих видах 
діяльності, якими займається учень. 

Орієнтація на суб’єктність – орієнтація на вимоги життєвої ситуації.  У 
життєвих виборах, плануванні саморозвитку і вчинках обдаровані люди 
вирізняються високим рівнем суб’єктності, в основі якої лежать певні 
властивості їхньої ціннісної саморегуляції, передусім ціннісна автономія. На 
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відміну від пересічних осіб, обдаровані не потребують постійної зовнішньої 
ціннісної стимуляції. Суб’єктні цінності – це актуалізовані відповідно до вимог 
життєвої ситуації внутрішні ціннісні конструкти, які мають тісні кореляційні 
зв’язки. Частина цих конструктів, а саме моральнісні цінності, підтримує 
смислові та етичні аспекти особистісного розвитку в життєвій ситуації, а інша 
частина – діяльнісні цінності – забезпечує інструментальні ресурси для 
саморозвитку. У деяких випадках обдаровані особи переживають кризу 
суб’єктності у зв’язку з втратою регуляційної спроможності частини суб’єктних 
цінностей. Причини цього можуть бути різними, але найчастіше – це блокування 
на рівні свідомості певних ціннісних конструктів під тиском життєвої ситуації, 
що швидко змінилася, або ж виникнення кардинально інших, ніж були до того, 
життєвих завдань. За допомогою рефлексійної бесіди можна перевести у поле 
свідомості витіснені ціннісні конструкти, а також виокремити деякі нові, і 
відновити регуляційний потенціал, необхідний для підтримання 
самоідентичності і саморозвитку обдарованої особистості. 
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МОНІТОРИНГ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ 
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  

НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 
У статті розглядається сутність інтелектуального розвитку 

особистості, а також умови та показники інтелектуального розвитку 
здобувачів середньої освіти. Розкрито методику діагностики рівнів 
інтелектуального розвитку здобувачів загальної середньої освіти на уроках 
трудового навчання. 

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, інтелектуальна активність. 
The article is devoted to phychological and pedagogical aspects of intellect and 

emotien correlations, the essence of intellectual development, as well as conditions and 
factors of schoolchildren mental developmend. The diagnostics methods of pupils 
intellectual development level in the lesson of labor education.  

Key words: intellectual development, intellectual activity. 
 
У сучасному закладі загальної середньої освіти навчальна діяльність є 

процесом інтелектуального і духовного розвитку особистості. Не зважаючи на 
різноманітність досліджень залишається до кінця невивченим питання 
інтелектуального розвитку здобувачів загальної середньої освіти на уроках 
трудового навчання.  
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На сьогоднішній день в педагогіці існує активний пошук інноваційних 
засобів та методів, які могли б діагностувати рівень інтелектуального розвитку 
школярів. Тому  завдання нашого дослідження полягає у розробці критеріїв, 
показників та рівнів інтелектуального розвитку здобувачів загальної середньої 
освіти для їх моніторингу  на уроках трудового навчання. 

На основі змістового аналізу категорії «інтелектуальний розвиток» у 
науково-педагогічних джерелах нами було запропоновано власне розуміння 
цього поняття, що розглядається як кількісні і якісні зміни особистості, і 
знаменують можливості засвоєння складних знань та формування 
інтелектуальних умінь, які проявляються в інтелектуальній активності та 
стимулюються позитивними інтелектуальними почуттями (емоціями). 

Вважаємо за необхідне здійснити короткий огляд психолого-педагогічної 
літератури стосовно умов та показників інтелектуального розвитку особистості 
школяра.  

В радянській педагогіці утверджується принцип єдності знань та 
діяльності, відповідно, важливим критерієм загального розумового розвитку є 
запас знань й засобів діяльності, якими володіє школяр, та ступінь складності 
проблем, які він може розв’язувати самостійно тобто успішність навчання 
(Ю. З. Гільбух, Є. М. Кабанова - Меллер, З. І. Калмикова, І. Я. Лернер, 
В. Ф. Паламарчук). Результатом такої діяльності, на думку 
Д. Н. Богоявленського та Н.О. Менчинської є накопичення не тільки фонду 
знань, але й фонду розумових операцій, прийомів, добре відпрацьованих та 
надійно закріплених, які можна віднести до інтелектуальних умінь. Тому, не 
меншу увагу треба звернути на таку властивість інтелектуального розвитку, як 
научуваність, яка в широкому розумінні розглядається Б.Г. Аньєвим, 
З. І. Калмиковою, Н. О. Менчинською як загальна здатність до засвоєння нових 
знань та способів діяльності. У більш вузькому трактуванні термін научуваність 
– це величина та темп приросту ефективності інтелектуальної діяльності під 
впливом тих чи інших навчаючих дій.  

В процесі нашого дослідження успішність навчання учнів виступає одним 
із показників інтелектуального розвитку школярів, адже відображає певний 
рівень їх розвитку. При цьому заслуговує на увагу думка Н.О. Менчинської [4] 
про те, що низька успішність школяра не означає відсутності у дитини 
інтелектуальних умінь, та позиція З.І. Калмикової [3, с.116] стосовно того, що 
висока успішність навчання може забезпечуватися лише вольовими рисами 
характеру особистості, адже інколи низька успішність у навчанні може 
пояснюватись інтелектуальною пасивністю школяра. 

Основними показниками інтелектуального розвитку школярів 
(П.П. Блонський, Т.А. Ільїна, О.М. Леонтьєв, О.М. Матюшкін, Н.О. Менчинська) 
вважають рівень сформованості інтелектуальних умінь школярів та оволодіння 
ними раціональними прийомами розумової праці. Тому, інтелектуальний 
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розвиток школяра, як на нашу думку, полягає не тільки у формуванні системи 
знань або розвитку теоретичного мислення, а також у формуванні 
інтелектуальних умінь, та прояву інтелектуальної активності. 

Загальновідомо, що успіх будь-якої діяльності залежить від уміння її 
виконувати. Інколи уміння зводяться до знання якої-небудь справи, розуміння 
того, як вона робиться, ознайомлення з порядком її виконання. Проте це ще не 
вміння, а тільки одна з його потрібних передумов. Знання не самодостатні, вони 
лише є засобом, а не метою навчального процесу, оскільки відіграють допоміжну 
роль, пояснюючи і готуючи практичні дії. При цьому вчителі трудового навчання 
більше уваги приділяють формуванню практичних умінь (креслити, розмічати, 
різати, обпилювати та ін.), а не розвитку інтелектуальних умінь. 

Поняття «інтелектуальні уміння» викристалізувалось та уточнювалось на 
протязі багатьох років в роботах радянських психологів та педагогів. Для 
розкриття даної категорії Л.А. Венгер, Ю.В.Карпов, П.Я. Гальперіна та 
Н.Ф. Тализіна використовують поняття «розумові прийоми (дії)»; а 
Є.М. Кабанова-Меллер, В.Ф.Паламарчук застосовують поняття «прийоми 
розумової діяльності», під якими розуміють логічну операцію (чи їх сукупність), 
які підпорядковуються розв’язуванню задач певного класу. Проте всі педагоги 
схиляються до думки, що інтелектуальні уміння являють собою ядро навчальної 
діяльності, оскільки вони найбільш загальні, то і поєднують всі предмети 
освітнього процесу.  

У результаті аналізу численних праць, присвячених вивченню 
інтелектуальних умінь, ми дійшли висновку, що найбільш ґрунтовне його 
означення подано в працях Д.М. Богоявленського, Є.М. Кабанової - Меллер, 
Н.О. Менчинської, які розглядають дану категорію як сукупність умінь, 
здатність застосовувати раціональні прийоми здійснення тієї чи іншої 
мислительної діяльності й творчого їх використання під час розв’язування 
різноманітних завдань.  

Нагадаємо, що в нашому дослідженні вивчаються не інтелектуальні вміння 
як такі, а потреба учнів їх застосовувати, активізувати свою інтелектуальну 
діяльність і як наслідок цього покращувати свою навчально-трудову діяльність. 
Аналіз програми з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 
виявив що, окремі інтелектуальні уміння включаються у загальний перелік 
умінь, та формулюються на основі змісту дисципліни. 

Нашу думку, діагностика рівня інтелектуального розвитку школяра повинна 
також здійснюватись на основі такого індикатора як інтелектуальна активність. 
В результаті аналізу уроків трудового навчання з’ясовано, що інтелектуальна 
активність успішно формується, якщо вчителями створюється об'єктивна 
необхідність у її виявленні. Прояви активності лише тоді стають для дитини 
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об'єктивно необхідними, коли вона відчуває потребу в своїй праці, а її зусилля 
виявляються потрібними і корисними оточуючим. Тому в педагогіці ідея 
провідної ролі активності особистості у її власному розвитку і необхідності 
стимулювання цієї активності в процесі навчання стала загальновизнаною. Нами 
поділяється думка Д.Н. Богоявленського стосовно того що, інтелектуальну 
активність необхідно розглядати як якість цілісної особистості, що являє собою 
органічну єдність пізнавальних та мотиваційних факторів [1]. 

При цьому результати інтелектуальної активності можуть бути не тільки 
зовнішніми, що проявляються у результатах навчально-трудової діяльності учня, 
а й внутрішніми, які впливають на саму індивідуальність школяра. Тому не варто 
прирівнювати тільки результати навчально-трудової діяльності з рівнем 
інтелектуальної активності, необхідно також при цьому враховувати й зміни що 
відбулись у внутрішній структурі особистості учня.  

В результаті аналізу досліджень Д. Б. Богоявленської, М. А. Холодної 
виявлено, що інтелектуальна активність конкретизується такими рівнями [5] : 
(див таблицю) . 

В процесі проєктування та виготовлення учнями творчого виробу, ми 
помітили, що зазначені вище рівні інтелектуальної активності мають досить 
динамічні та умовні межі. Оскільки, навіть при точному копіюванні учнями 
проєктів, запропонованих учителем, присутня суб’єктивна новизна. Адже 
учням доводиться вперше проєктувати та послідовно виготовляти власний 
творчий проєкт. Однак найкращими варіантами є ті, коли учень проявляє 
ініціативу вже на перших етапах проєктної діяльності, самостійно аналізуючи 
конструкції виробу, пропонуючи власну і розробляючи її за власними 
задумами. В такій послідовності інтелектуальна активність школярів може 
досягати найвищого (креативного) рівня.  

Інтелектуальні діяльність подібна розумній діяльності, та ще включає в 
себе емоції, відчуття, або афект. У працях Л.С. Виготського, 
С.Л. Рубінштейна, О.М. Леонтьєва О.В. Запорожця, О.К. Тихомирова, 
Е.Л. Носенко, Н.В. Ковриги зазначено, що саме емоції є регулятором 
інтелектуальної діяльності особистості.  

Незважаючи на відмінності поглядів стосовно співвідношення інтелекту 
та емоцій, дослідники єдині у тому, що між даними процесами існує 
безпосередній складний взаємозв'язок. Підтвердженням вище сказаного 
можуть бути слова В. О. Сухомлинського: «… інтелектуальні почуття – це 
родючий ґрунт, на який падають зерна знань і з якого виростає розум» [7, с.94].  

У зв’язку із цим досить важливим постає розгляд питання мотиваційного 
забезпечення щодо засвоєння інтелектуальних умінь учнів під час навчально-
трудової діяльності, у якості провідного мотиву нами приймається 
пізнавальний інтерес підлітків. 
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У працях як науковців, так і психологів доводиться, що розвиток 
інтелектуальних почуттів є важливим завданням, складовою частиною 
освітнього процесу, і що інтелектуальний розвиток школяра, неможливий без 
забезпечення домінування інтелектуально-спонукального мотиву. Тому у 
своїх роботах Е.Л. Носенко зазначає, що: «У розв’язанні розумових задач 
важливу роль відіграють емоційні компоненти. Такими є емоції здивування, 
сумніву, впевненості, розумового задоволення, радості успіху тощо. Вони 
породжуються ходом мислиневої діяльності людини і позначаються на її 
динаміці, результативності. Пошукові розумові дії ніколи не відбуваються 
поза емоціями» [6, с 67]. 

Тому для інтелектуального розвитку здобувачів загальної середньої 
освіти на уроках трудового навчання необхідно створити посилену розумову 
діяльність, яка буде ґрунтуватися тільки на позитивних емоціях підлітка, адже 
тільки така діяльність може сприяти формуванню інтелектуальних умінь та 
здібностей особистості.  

Отже, з метою моніторингу інтелектуального розвитку школярів на 
уроках трудового навчання нами було виділено наступні критерії: 

- В якості показників научуваності: 1) наявність базових (предметних) 
знань; 2) ступені системності знань; 3) міцність та усвідомленість знань; 4) 
правильність виконання дій або кількість та види помилок допущених учнем, 
з наступним аналізом їх джерела; 5) ступінь складності проблем, які він може 
розв’язувати самостійно; 6) потреба у підказці (необхідно звертати увагу на 
зміст, спосіб та етап подачі допомоги, а також на міру її використання учнем); 
7) затрати часу на знаходження принципу аналогії виготовлення творчого 
виробу; 8) кількість необхідних для дитини вправ, для засвоєння необхідних 
знань та трудових умінь; 9) можливість застосування отриманих знань або 
способів діяльності при виконанні аналогічних завдань; 10) дотримання норм 
часу на виготовлення виробу; 11) дотримання правил безпечної праці та 
санітарно-гігієнічних вимог. 

- показником сформованості інтелектуальних умінь виступають: 1) 
уміння вибирати раціональний шлях досягнення мети пізнання (планування, 
організація); 2) самостійність учня у процесі організації й виконання роботи 
(планування трудових процесів, самоконтроль і т. п.) 3) уміння застосовувати 
в практичній діяльності та переносити набуті знання в інші види діяльності 
(вплив образу, широта та варіативність переносу знань в інші види діяльності); 
4) уміння користуватися різними видами конструкторсько-технологічної 
документації та іншими джерелами інформації. Відповідно зазначених 
показників було визначено три рівні сформованості інтелектуальних умінь: 
низькій, середній та достатній. 
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- інтелектуальна активність – як якість цілісної особистості, що являє 
собою органічну єдність пізнавальних та мотиваційних факторів 
(конкретизується такими рівнями: нульовий, низький, середній та високий). 
Узагальненим показником інтелектуальної активності може виступати 
здатність особистості до ефективної пізнавальної і розумової діяльності. 

- наявність пізнавального інтересу як спонукальної сили навчально-
трудової діяльності характеризується: 1) мотивами інтелектуальної та 
навчально-трудової діяльності (потреби, інтереси, прагнення, емоції); 2) 
відношенням до інтелектуально-трудової діяльності; 3) пізнавальною 
активністю учня; 4) самостійністю учня; 5) інтересом до предмету; 6) 
подоланням труднощів, що виникають; 7) займання предметом у вільний час. 
Відповідно визначено наступні рівні пізнавального інтересу: низький, 
середній та високий. 

Таблиця 1. 
Рівні  показників інтелектуального розвитку здобувачів загальної 

середньої освіти 
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Початковий рівень – (1 - 3 балів) спостерігається в учня який фрагментарно 
відтворює незначну частину навчального матеріалу, має поверхневі уявлення 
про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно висловлювати власні 
думки. Завдання може виконувати лише за допомогою вчителя. Переважна 
частина робіт виконана з помилками в прийомах роботи та технологічних 
операціях. Учень слідує чіткому плану вчителя, не вкладається в норми часу 
передбачені на виготовлення проєкту, в організації робочого місця є значні 
відхилення від прийнятих норм. Систематично допускаються порушення 
правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог 

Середній рівень – (4 - 6 балів) учень розуміє основний навчальний матеріал, 
здатний дати визначення понять, але при цьому допускає помилки. З допомогою 
вчителя може відтворювати значну частину матеріалу, частково обґрунтовувати 
та проаналізувати її, зробити висновки. Під час виконання практичних завдань 
робота містить суттєві відхилення від встановлених якісних показників, але 
виріб може бути використаний за призначенням. Частину технологічних 
операцій виконує з помилками у прийомах і способах роботи. Має незначні 
недоліки в організації робочого місця, інколи допускає окремі порушення 
правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

Достатній рівень – (7 - 9 балів) знання учня є достатньо повними, він вільно 
застосовує вивчений матеріал в стандартних ситуаціях, вміє аналізувати, робити 
висновки. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими 
неточностями. Самостійно застосовує теоретичні знання для виконання 
практичних завдань. Виготовлений виріб має належний рівень якості, але є 
незначні відхилення від встановлених норм. Учень правильно виконує всі 
прийоми та технологічні операції в межах визначених норм часу. Організація 
робочого місця відповідає вимогам. Дотримується правил техніки безпеки та 
санітарно-гігієнічних вимог. 
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Високий рівень – (10 – 12 балів) учень володіє узагальненими знаннями з 
предмета, виявляє творчий підхід у проєктуванні, конструюванні та 
виготовленні виробів. Учень правильно і впевнено виконує всі прийоми і 
технологічні операції в межах визначених норм часу. Забезпечує високий рівень 
організації праці та дотримання правил техніки безпеки і санітарно-гігієнічних 
вимог. 
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Низький рівень притаманний школярам, які мають безсистемні, поверхневі 
знання; виникають великі труднощі при їх застосуванні у нових, незнайомих 
умовах; не уміють читати креслення, не володіють елементами графічної 
грамоти; виникають складності у міркуванні та встановленні причинно-
наслідкових зв’язків. Учні не можуть самостійно продумати послідовність 
виконання технологічних операцій у процесі виготовлення деталей чи виробу в 
цілому. Відсутність уміння користуватися технічною документацією. 

Середній рівень виявляється в учнів які мають елементарні знання, в яких 
вже спостерігається система, але ці знання не достатньо глибокі; уміють читати 
креслення окремих нескладних деталей за допомогою учителя. При 
використанні знань у нових умовах учням притаманна нерішучість, вони 
відчувають деякі ускладнення; не можуть самостійно розробити креслення 
об’єкту проєктування або внести суттєві зміни у конструкцію виробу; 
використовують найпростіші інструменти, обладнання та матеріали у процесі 
виконання технологічних операцій. Під час проєктної діяльності учні 
допускають помилки, але своєчасно можуть їх виявляти за допомогою вчителя.  

Достатній рівень спостерігається в школярів які мають достатній рівень 
знань, прагнуть ними користуватися при виконанні творчих проєктів; 
орієнтуються в читанні креслень, схем; уміють порівнювати, міркувати, робити 
висновки. Учні можуть прогнозувати результати розробки та виготовлення 
власного виробу; виконують робочий ескіз власного виробу із консультацією 
вчителя; уміють обирати матеріали, обладнання та інструменти для 
виготовлення об’єктів праці; уміють вибирати технологію обробки деталей 
виробу, їх з’єднання та оздоблення за допомогою учителя. Учні правильно, 
раціонально та гнучко переносять отримані знання та сформовані 
інтелектуальні уміння в інші види діяльності. Користуються додатковими 
джерелами інформації під час проєктування та виготовлення власного виробу. 

Високий рівень інтелектуальних умінь характерний для учнів, що володіють 
системою глибоких знань, гнучкість та динамічність знань проявляється в 
повній мірі; добре читають креслення, схеми; уміють виділяти головне, суттєве 
на основі аналізу, синтезу; прагнуть порівнювати, робити висновки, міркувати 
та встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. Школярі самостійно 
формулюють ідеї виробів та варіанти конструкцій цих виробів; самостійно 
обирають оптимальний варіант власного виробу та виконують робочий ескіз 
власного виробу; уміють самостійно обирати оптимальну технологію обробки 
деталей виробу, їх з’єднання та оздоблення; оформляють технічну 
документацію та творчий проєкт, іноді звертаючись за консультацією вчителя. 
Учні систематично та вільно користуються різними видами конструкторсько-
технологічної документації та іншими джерелами інформації. 
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 Нульовий рівень характеризується стійкою інтелектуальною пасивністю 
учня, відсутністю будь-якого інтересу до розумової діяльності, нездатністю до 
неї. Це активність, яка повністю визначається зовнішніми чинниками і має 
репродуктивний характер і проявляється в копіюванні різних проєктів, 
запропонованих учителем. 
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Низький рівень (пасивний) - це ситуативна, нестійка, стимульно-
продуктивна інтелектуальна активність, що залежить від випадкових обставин 
і стимулюється зовнішніми мотивами. Учні постійно звертаються до вчителя за 
порадою та допомогою. Учні проєктують та виготовляють проєкти за зразком, 
вносять деякі зміни в їх моделювання, конструкцію та технологію обробки 
деталей виробу.  

Середній рівень (евристичний) передбачає стійку і сталу інтелектуальну 
активність, що викликається внутрішніми раціональними, прагматичними, 
усвідомленими мотивами. Це постійна здатність до розумової діяльності, яка 
носить евристичний, стабільний характер. Учні самостійно проєктують та 
виготовляють творчий виріб за власною ідеєю, але під керівництвом учителя; 
своєчасно виявляють свої помилки та усувають їх.   

Високий рівень (креативний) характеризується сталою інтелектуальною 
активністю, що зумовлена внутрішніми мотивами (сталий інтерес до 
ефективної розумової діяльності, де активність виступає як мета). Це реальна 
активність, що проявляється в творчій розумовій діяльності, активність 
ініціативна, надситуативна, наднормативна. Творчі проєкти учнів 
характеризуються оригінальністю та новизною.   
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Низький рівень притаманний учням, в яких пізнавальний інтерес до 
трудового навчання відсутній, відзначається недостатньою спонукальною 
силою; неналежною усвідомленістю та стійкістю; легкістю зникнення та 
відродження пізнавального інтересу лише за умови появи нових вражень, 
стимулів й мотивів; учні інертні на уроках; у вільний час не займаються 
предметом; стають бездіяльними, коли у них виникають труднощі. 

Середній рівень спостерігається в учнів, які вільно володіють способами 
інтелектуальної діяльності. Наявність пізнавального інтересу до цікавих 
фактів, закономірностей навчального матеріалу з трудового навчання, 
ключових ідей; нестійка пізнавальна активність; учні потребують постійного 
збудження ззовні. У вільний час займаються предметом епізодично; в процесі 
виникнення труднощів учні прагнуть долати їх самостійно, проте без сторонньої 
допомоги їм це не вдається. Спостерігається позитивне ставлення як до 
інтелектуальної, так до навально-трудової діяльності загалом.  

Високий рівень характерний для учнів з більш високим рівнем мотивації, їм 
притаманна стійка активність, ініціативність та ділове ставлення до 
навколишнього середовища. При цьому сам процес пізнання (інтелектуальна 
діяльність) для цих школярів має особливе значення, оскільки служить стимулом 
до самостійних пошуків нових джерел інформації. Школярі постійно 
займаються предметом у вільний час та додатково цікавляться ним. Учні 
проявляють ентузіазм, рішучість, старанність та наполегливість під час 
навчально-трудової діяльності. 
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ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ТА МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ДІТЕЙ 
З ОЗНАКАМИ ОБДАРОВАНОСТІ 

Стаття містить обґрунтування важливості виявлення та розвитку 
обдарованих дітей. У статті  охарактеризовано особливості визначення 
обдарованості як індивідуальної якості молодших школярів. Приведено основні 
методики виявлення, розпізнавання обдарованих дітей, вивчення їх 
психологічних особливостей, пам’яті, логічного мислення. 

The article contains a justification for the importance of identifying and developing 
gifted children. The article describes the peculiarities of determining giftedness as an 
individual quality of younger students. The main methods of detection, recognition of 
gifted children, study of their psychological features, memory, logical thinking are given. 

 
“Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і 
здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в 
кожному його покликання – це завдання стає тепер 

найголовнішим у системі навчально-виховного процесу” 
(В.О. Сухомлинський) 

 
Одне з головних завдань Нової української школи – це допомогти розкрити 

та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини, адже кожна дитина 
неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами і 
можливостями. 

mailto:imobile010218@gmail.com
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Обдаровані діти – це національний скарб країни, ґарантія процвітання і 
конкурентоспроможності держави. Саме таким дітям доведеться вирішувати 
проблеми ХХI століття. Обдарована дитина може дати державі, суспільству, 
людству в цілому значно більше, ніж людина з посередніми здібностями. 

Ми повинні навчити дитину жити у світі майбутнього. І головне завдання 
полягає не стільки в переданні знань, скільки в тому, щоб навчити дитину 
вчитися, розвинути її психічні процеси, збереженні її інтересу до пізнання й 
діяльності, підтримці здоров’я, що дозволить нашим дітям досягати своєї мети». 

Завдання сучасної школи – формувати життєві компетентності, які являють 
собою життєвий досвід особистості, необхідний для розв’язування життєвих 
завдань і продуктивного здійснення життя, як індивідуального проекту. Освіта 
набуває інноваційного характеру. Звідси – необхідність формувати особистість, 
здатну для сприйняття та створення змін. Актуальним стало створення умов для 
розгортання процесів самовиховання, самовдосконалення, самореалізації 
особистості, набуття нею досвіду діяльності, яка лише дозволяє ефективно 
гармонізувати своє власне “Я” з потребами суспільства.  Якісно нові зміни в 
суспільстві переконують, що найбільшою цінністю є неповторна людська 
особистість з її нахилами, вподобаннями, обдаруваннями.  

Талановиті діти – це величезне загальнолюдське багатство, неоціненний 
національний статок. Сам факт їх існування гарантує людству гідне існування. 
Кожна дитина обдарована по-своєму. Для того щоб зберегти національне 
багатство, примножити його і використовувати з максимально можливою 
користю, необхідно навчитися допомагати особистості віднайти себе і правильно 
оцінити, обережно підтримувати її розвиток . 

Коли ми говоримо про обдарування, то маємо на увазі дітей, здатних 
швидко схоплювати значення і суть окремих понять і тверджень ( про таких 
кажуть: «схоплює на льоту»); уміють зосереджуватись на проблемі, яка їх 
зацікавила, і прагнуть розв’язати її; наділені особливою здатністю все підмічати, 
розмірковувати і пояснювати. 

Обдарованість – це системна, що розвивається протягом життя, якість 
психіки, що визначає можливість досягнення людиною більш високих 
(незвичайних, непересічних) результатів в одному або кількох видах діяльності 
в порівнянні з іншими людьми. 

Дитина з ознаками обдарованості – це дитина, яка виділяється яскравими, 
очевидними, іноді визначними досягненнями (або має внутрішні передумови для 
таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності. 

Обдарованими називають дітей, які, через видатні здібності демонструють 
високі досягнення в одній або декількох сферах: інтелектуальній, у сфері 
творчого або продуктивного мислення, організаторській, художній, спортивній 
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та ін. Більшість фахівців вважають, що обдарованим дітям притаманний 
випереджальний розвиток, тобто випередження своїх однолітків за низкою 
психічних параметрів. У пізнавальній сфері це виявляється у надзвичайній 
допитливості, здатності стежити за декількома процесами одночасно, активно 
досліджувати навколишній світ, сприймати зв’язки між явищами і робити 
відповідні висновки, створюючи в уяві альтернативні системи тощо. Здатність 
засвоювати великий обсяг інформації зазвичай поєднується із  відмінною 
пам’яттю і раннім мовленнєвим розвитком. Обдарованих дітей зазвичай 
відрізняють зосередженість і велика завзятість у розв’язанні поставлених 
завдань, винахідливість і багата фантазія. 

Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до 
виконання певних видів діяльності. 

Вони завжди виявляють уважність, зібраність, готовність до напруженої 
праці, що переростає в працелюбність, в потребу працювати безустанно, без 
відпочинку. Мислення їх відзначається високою оперативністю (продуктив-
ністю). Коло їх пізнавальних інтересів не обмежується однією проблемою, 
постійно розширюється, що є стимулом розумової активності. Тому учні повинні 
мати сприятливі морально-психологічні умови для активної навчальної 
діяльності, виконуючи роботу більшу за обсягом та інтенсивністю. 

У сучасній психології немає загальноприйнятого визначення поняття 
«обдарованість», як і єдиної теорії обдарованості. У спеціальній доповіді 
державного відділу освіти конгресу США було запропоновано таке визначення: 
«Обдарованими та талановитими учнями є ті, хто виявлений професійно 
підготовленими людьми як такі, що мають потенціал до високих досягнень через 
визначні здібності. Такі діти вимагають диференційованих навчальних програм 
та/або допомоги, які виходять за рамки звичайного шкільного навчання, щоб 
мати можливість реалізувати свої потенції та зробити внесок у розвиток 
суспільства». 

Сьогодні існує декілька теоретичних моделей обдарованості, що 
визначають основні параметри, за якими будуються навчальні програми, 
педагогічні технології роботи з обдарованими дітьми. Д. Б. Богоявленська у своїх 
роботах дає таке визначення обдарованості: «Обдарованість – це системна якість 
психіки, що розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення 
людиною більш високих (незвичайних, неабияких) результатів в одному або 
декількох видах діяльності порівняно з іншими людьми». Крім того, вона 
виділила три головні види обдарованості:  

• академічна, що виявляється в швидкості та легкості опанування значного 
обсягу готових знань; 
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• інтелектуальна, що полягає в особливій розумовій самостійності, у 
підвищеній критичності мислення, здатності самостійно глобально, по-
філософськи осмислювати складні інтелектуальні проблеми;  

• творча, тобто здатність до творчої самореалізації в різних галузях 
життєдіяльності. 

Суспільству завжди потрібні обдаровані люди. Завдання сім'ї полягає в 
тому, щоб вчасно побачити задатки дитини, завдання ж школи – підтримати 
учня і розвинути його здібності, підготувати ґрунт для того, щоб вони були 
реалізовані. До таких учнів, які не задовольняються лише роботою з 
підручником (вони читають словники та енциклопедії, вивчають спеціальну 
літературу, самостійно поповнюють свої знання в різних областях), необхідний 
особливий підхід. 

Нова ідея, винахід, творіння можливі за умови ґрунтовної обізнаності в тій 
сфері, яка стала предметом творчості. Тому весь період шкільного навчання є 
реальною підготовкою до справжньої творчості, яка чекає свого вияву в стар-
шому віці. 

Ознака творчості – образна гнучкість як здатність змінити форму об’єкта 
так, щоб побачити його нові можливості, дуже яскраво виявляється в дитячій 
творчості. У дитячому віці образна гнучкість – це найтиповіша форма вияву 
творчості. Адже дитяче мислення переважно образне, дитина ще чуттєво 
сприймає навколишній світ. Вона на кожному кроці перевтілює об’єкти в нові 
образи, помічає в предметах те, чого не бачать дорослі. 

Визначають загальну і спеціальну обдарованість. Загальна – це, 
можливо, той природний інтелектуальний й творчий потенціал, який закладений 
природою й може виявлятися в людини в будь-якому віці: в одних талант 
прокидається дуже рано, в інших він пробуджується в юнацькі або досить зрілі 
роки. Як правило, такі люди талановиті в багатьох сферах діяльності. Досить 
згадати Леонардо да Вінчі або Михайла Ломоносова, щоб переконатися в цьому. 
Спеціальні здібності обмеженіші, адже вони спрямовані специфічно – в певну 
галузь науки, мистецтва, техніки тощо. 

Спеціально обдарована людина неначе ізолює себе від інших видів 
діяльності, концентруючи увагу і зосереджуючись у певному напрямі. 
Виявлення спеціальної обдарованості дуже часто спостерігається в дошкільному 
і шкільному віці в багатьох талановитих людей у музиці, спорті, мові, математиці 
тощо. Це прояви талановитості. 

Аналізуючи біографії видатних людей, можна помітити їх величезний потяг 
до знань. Вони ретельно вивчали те, над чим працювали, – відповідну літературу, 
світові досягнення, знали найменші деталі. Наприклад, К. Ціолковський зі своєї 
мізерної платні витрачав усі кошти на прилади і книжки. У Дісней приділяв 
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велику увагу вивченню досягнень у галузі кінематографа (музичний супровід, 
колір тощо) і запроваджував їх у мультфільмах. І. Франко настільки був 
обізнаний не лише в поезії та літературі, а й у багатьох суміжних галузях, що 
його справедливо називали енциклопедистом. 

Що стосується виявлення предметно-спрямованих здібностей і причин 
їхньої спеціалізації, багато дослідників вважає, що вони ґрунтуються на 
природних індивідуальних психофізіологічних особливостях. Існує загальна 
думка, що ліва півкуля обробляє інформацію лінійно, аналітично і логічно, а 
права – глобально, синхронно та інтуїтивно, отже нелінійно. Функція правої 
півкулі – сприймання структур, зав’язків, почуття прекрасного. 

Діагностика і розвиток – це виявлення зародків індивідуальної предметної 
спрямованості, інтересів. Такі складні індивідуальні поєднання, як специфічна 
мистецька обдарованість, музичні здібності, пов’язані з чутливістю дитини до 
музичних звуків, хореографічні  – із взаємодією слухової й моторної чутливості; 
художні - поєднують чутливість до кольорових подразників з високорозвиненою 
руховою активністю кисті руки, безумовно, є вродженими, але  і можуть бути 
розвинені за наявності відповідного оточення. 

Відомий американський дослідник Б. Блум (1981), ґрунтуючись на даних, 
отриманих під час обстеження видатних людей, створив модель виховних і 
освітніх прийомів, які допомагають розвиткові таланту. Найцікавіше відкриття, 
яке він зробив у результаті численних інтерв’ю з відомими музикантами, 
математиками та олімпійськими чемпіонами, полягало в тому, що сім’я завжди 
активно допомагала цим людям. Він стверджував, що ніхто з них не досягнув би 
таких результатів без допомоги сім’ї. 

Шкільне навчання ґрунтується переважно на засвоєнні стандартної 
інформації. Це пов’язано з домінуванням шаблонного, лінійного і логічного 
мислення. Проте воно є необхідним етапом розвитку обдарованості й творчих 
здібностей, оскільки забезпечує високий рівень знань, інформативності, які необ-
хідні для подальшого розвитку обдарованої дитини. Молодший і середній 
шкільний вік – початок індивідуальних виявів обдарованості різної 
спрямованості й ступеня розвитку. Індивідуальний розвиток обдарованості 
закладений у психофізіологічних, сенсорних, когнітивних особливостях дитини. 
У одних дітей останні можуть стимулювати мистецькі здібності й мистецьку 
творчу спрямованість, в інших – наукову, технічну, лідерську, підприємницьку 
тощо. 

У наші дні проблема виявлення, розвитку і навчання обдарованих дітей 
викликає значний інтерес у психологічних і педагогічних колах. Численні 
дослідження особливостей розвитку обдарованих дітей підкреслюють 
актуальність цієї проблеми як у нашій країні, так і за кордоном. Обдарованими 
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називають дітей, які, на думку фахівців, через видатні здібності демонструють 
високі досягнення в одній або декількох сферах: інтелектуальній, у сфері 
творчого або продуктивного мислення, організаторській, художній, спортивній 
та ін.  

Більшість обдарованих дітей проявляють більш високий 
рівень зосередження й обсягу пам'яті. Немає стандарту обдарованості, оскільки 
певні таланти й соціальне середовище сприяють розвитку різних типів 
особистості.  

Стосовно школярів можна виділити низку ознак, що засвідчують про 
можливу обдарованість в тій або іншій сфері: 

‒ легкість навчання і засвоєння навчального матеріалу; 
‒ тривала концентрація уваги, багатий словниковий запас, здатність до 

абстрактного мислення; 
‒ схильність до дискусії з учнями і педагогами, неприйняття суворих вимог 

дисципліни; 
‒ допитливість, винахідливість, наполегливість, цілісність, високі ідеали; 
‒ підвищене почуття гумору, гостра реакція на несправедливість тощо; 
‒ емоційні, особистісні та інші психологічні бар’єри, що ускладнюють прояв 

творчої природи обдарованої дитини; 
‒ випереджальний розвиток, нетрадиційні погляди на навколишній світ і, як 

наслідок, відмову від підпорядкування загальним вимогам у школі; 
‒ шкільні труднощі внаслідок того, що діти з раннім розвитком думають 

значно швидше, ніж висловлюють свої думки; 
‒ нестабільність інтересів і поєднання їх широти з поверховістю знань; 
‒ прагнення до лідерства, часто з рисами диктаторства, що призводить до 

проблем міжособистісної комунікації; 
‒ іноді – занижена самооцінка, прагнення не «виділятися» серед однолітків;  
‒ невідповідність інтелектуальних, соціальних і етичних потреб обдарованої 

дитини до реального змісту шкільної програми і кола спілкування, що 
призводить до неприязні до школи й однолітків; 

‒ підвищена чутливість до різних подразників і стимулів, що часто 
вважається гіперактивністю.  

Наявність зазначених вище психологічних особливостей обдарованої 
дитини дозволяє стверджувати, що такі діти можуть і повинні бути включені до 
своєрідної «групи ризику», і для них необхідно спеціально розробляти 
технологію психологічного супроводу їх розвитку, як в умовах традиційних 
освітніх закладів, так і в спеціалізованих умовах. 

1. Сфера академічних досягнень — це успіхи в опануванні читання, 
математики, природознавства. 

https://childdevelop.com.ua/articles/develop/1135/
https://childdevelop.com.ua/articles/develop/718/
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2. Творчість (креативність). Дитина дуже допитлива, виявляє незалежність 
і оригінальність, висловлює оригінальні ідеї. 

3. Спілкування. Добре пристосовується до нових ситуацій, легко спілкується 
з дорослими та однолітками, виявляє лідерство в іграх та заняттях із дітьми, 
ініціативна, бере на себе відповідальність за свої дії. 

4. Сфера художньої діяльності. Дитина виявляє великий інтерес до 
візуальної інформації, захоплюється художніми заняттями, її роботи 
вирізняються оригінальністю. Виявляє інтерес до музики, легко відтворює 
мелодії, із задоволенням співає, намагається створювати музику. 

5. Рухова сфера. Дрібна і точна моторика, чітка зорова-моторна 
координація, широкий діапазон рухів, добре володіє тілом, високий рівень 
розвитку основних рухових навичок. 

Соціальні та психолого-педагогічні підходи до визначення сутності 
“природи” обдарованості відзначаються певною неоднозначністю; ми виходимо 
в нашому дослідженні з теорії про здібності і обдарованість Б. М. Теплова, 
Н. С. Лейтеса, О. М. Матюшкіна, В. О. Моляко . 

Наразі дуже актуальним є завдання пошуку, відбору, підтримки та розвитку 
інтелектуально обдарованих дітей. «Трикільцева модель обдарованості» 
Рензуллі включає такі компоненти: високий рівень інтелекту, креативність 
та посилену мотивацію 

Основними методами задля виявлення дітей з ознаками обдарованості 
вважають: спостереження, інтерв’ювання, опитування батьків, учителів, учнів, 
психологічна діагностика (тестування). Найбільш цінну інформацію про дитину та 
її здібності дає спостереження. Важливим етапом дослідження можуть бути тести, 
опитувальники: тест »Пам'ять», тест «Конструювання фрази по початкових буквах 
слів», тест «Слухомовна пам'ять», тест «Домінуюча система сприйняття» тощо. 
Матеріалом для вивчення може бути продукція дитячої творчості – письмові 
роботи, малюнки тощо. Виявити учня, здібного, приміром, до вивчення мов, можна 
навіть за його запитами й інтересами у шкільній бібліотеці.  

Обдарована дитина – це гармонійне поєднання відносин: комунікативних, 
інтелектуальних, інформаційних, емоційно-особистісних. Ігнорування будь-
якої сфери відносин дитини впливає на гармонійність її розвитку. Високий 
інтелект чи академічні здібності, про що свідчить практика і науковий аналіз, не 
гарантують успіх у зрілому віці, чи  у процесі шкільного навчання. Отже, дуже 
важливо, щоб дидактичні побудови виходили з розуміння єдності та складності 
особистості обдарованої дитини. Освітній процес для обдарованих дітей вимагає 
створення особливого освітнього середовища, яке: 

1) повинно служити засобом для розкриття та розвитку природних задатків 
для дітей з обдарованістю  
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2) має стати засобом, що дає можливість проживання стану творчого акту 
для дітей з ситуативним типом обдарованості  

3) має стати засобом задоволення потреби в обраній діяльності, засобом 
особистісного самоствердження, засобом залучення до загальнолюдських 
цінностей для дітей з особистісним типом обдарованості . 

Виявлення, розпізнавання великих можливостей розвитку дитини в 
майбутньому є важливою проблемою педагогічних працівників. Існує багато 
методик, які допомагають пізнати творчу, обдаровану дитину з креативністю її 
мислення. 

1. Методика "Неіснуюча тварина" допоможе визначити, наскільки в дитини 
розвинена творча уява, оригінальність мислення, емоційний стан.  

2. Методика "Віддалені асоціації" невербальна модифікація тесту 
А. Медніка виявить оригінальність і гнучкість мислення, уміння 
перекомбінувати дані елементи в нові комбінації. 

3. Методика "Прогресивні матриці Равена" допоможе визначити рівень 
аналітико-синтетичних умінь.  

4. Тест "Не проґав вундеркінда!" допоможе батькам виявити та розвинути 
приховані здібності та задатки дитини. 

5. Методика Векслера допоможе визначити рівень інтелектуальних здібностей. 
6. Методика Кетелла допоможе оцінити інтелектуальні можливості дитини.                      
7. Методика Айзенка допоможе визначити рівень інтелекту.    
8. Методика "Особливості творчої уяви" (В. Ф. Маценко) допоможе виявити 

рівень словесно-логічного мислення. 
Багато батьків вважають, що знання «потенціалу» обдарованості має 

невелике практичне значення. Але якщо не піддавати дитину відповідному 
тестуванню, батьки не зможуть отримати про неї таку цінну інформацію, як: 

Знання сильних і слабких когнітивних сторін дитини, які можуть допомогти 
батькам спланувати спосіб її навчання. 

Якщо дитина починає проходити тести лише у школі, це призводить до 
ефекту «стелі», який стає все більш яскраво вираженим з року в рік. 

Багато обдарованих учнів часто порушують порядок і кидають виклик 
представникам (шкільної) влади, оскаржуючи правила поведінки у класі. 
Поведінку обдарованої дитини іноді плутають з розладами уваги, такими як СДУ 
(синдрому дефіциту уваги) і СДУГ (синдром дефіциту уваги й гіперактивності). 
Отже, тест якомога раніше повинен визначити, чи обдарована дитина, чи вона 
страждає можливими порушеннями здібностей навчатись, такими як СДУГ, 
синдром Аспергера й іншими проблемами. Чи знаєте ви, що діти з синдромом 
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Аспергера мають деякі ознаки аутизму, але в той же час багато хто з них 
розумний і проникливий? 

Обдаровані діти відчувають себе більш комфортно, коли у класі та при 
спілкуванні з іншими дітьми до них ставляться, займаються та спілкуються на їх 
рівні.  

Цікаві факти про обдарованість: вона не пов’язана безпосередньо з 
навчальною успішністю. Багато відомих людей були «двієчниками» у школі. Є 
певні періоди для розвитку різних видів обдарованості: так, наприклад, 
спортивні здібності можна побачити і розвивати з раннього дитинства, а наукові 
– тільки з досягненням зрілого віку.  Дошкільник, який вражає дорослих високим 
інтелектом та обізнаністю, у шкільні роки може швидко зрівнятися з рештою 
однолітків. Скоріш за все, така ситуація викликана недостатньою увагою до 
природних здібностей дитини. Саме тому часто використовують не поняття 
«обдарована дитина», а термін, який характеризує її потенціал — «дитина з 
ознаками обдарованості» .  

Дослідження показали, що обдаровані учні досягають успіху в товаристві 
дітей зі схожими здібностями. У поганому навчальному середовищі обдарованість 
може бути такою ж паралізуючою, як розумовий недолік. На жаль, обдаровані діти 
часто інтроверти, незрозумілі одноліткам і батькам, зі своєю нерозкритою 
винятковістю, яка веде у глухий кут. Нудьгуючи й залишаючись поза увагою у 
школі, вони можуть випадати з процесу навчання та, як наслідок, вибрати напрям, 
який ніколи не потребуватиме застосування їх виняткових здібностей. 

Вчителі, що мають величезний багаж досвіду,  спостережень за учнями, 
можуть зробити доволі цікаві висновки стосовно своїх учнів:  

«ШКІЛЬНІ» ТИПИ ОБДАРОВАНИХ 
1. "Найкращий" учень. Всі його люблять, робить те, що йому кажуть і як. 

Любить подобатись.  
2. "Бунтівник". Сперечається, з ним важко спілкуватися. Часто виникають у 

нього фрустрації - стан емоційно-вольового напруження, коли щось загрожує 
досягненню мети. 

3. "Підпільник". Знає, що за обдарованість не платять, а навпаки - 
вимагають, тому прагне не вистрибувати і бути "як всі".  

4. "Втікач". Випадає із шкільної системи, не може пристосуватися до вимог 
школи, вчителів. 

5. "Двобічний". Відстає чи має вади (фізичні). Його бачать як слабкого, не 
помічають обдарованості. 

6. "Цілеспрямований". Незалежний, знає собі ціну, знає, що хоче.  

https://childdevelop.com.ua/articles/psychology/1050/
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У кожного з цих типів власний стиль поведінки, свої потреби, свій 
емоційно-вольовий статус. Ось чому до кожного має бути індивідуальний підхід 
як у школі, позашкільному закладі, так і в сім'ї.  

Сьогодення окреслило принципово нові риси світової цивілізації, пов’язані 
з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних 
технологій, процесів глобалізації. Найбільшого успіху досягатимуть держави, 
які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях 
виробництва. Тому проблема обдарованості, творчості, інтелекту виходить на 
передній план у державній політиці, визначаючи пошук, навчання і виховання 
обдарованих дітей та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів. І 
тому з певністю можна сказати словами О. Грединарової «Діти тим 
талановитіші та розумніші, чим більше можливостей бути талановитими й 
розумними ми їм надамо.» 
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Павліченко О. П., 
Викладач Житомирського торговельно- 

економічного фахового коледжу  
Державного торговельно-економічного університету 

УВАГА! ОБДАРОВАНА ДИТИНА! 
Якщо ми бачимо, що дитина має певну обдарованість, ми інколи говоримо: 

«дар Божий». В такому випадку батьки цієї дитини інколи відчувають гордість, 
а інколи й острах! Можливо, не без підстав, проте мова нині не про це.  

Чи можемо ми виділити таких обдарованих дітей у якусь певну групу? І 
якими якостями повинні володіти ці діти? І чи є обдарованість вродженою, чи її 
можна виховати?.. Яку дитину ми можемо назвати обдарованою?  

Пам’ятаю, коли я була школяркою, вчителька хімії досить часто заходила 
до класу і цитувала нам вірші! Впевнена, вона була педагогом від Бога! Аде нам 
зразу ставало цікаво, хто автор, що це за вірш, а потім виписували в зошити ті 
поетичні рядки і згодом усі знали їх напам’ять. Бувало хтось і сам роби «пробу 
пера», виливаючи на папір свої думки, переживання, мрії…  

Ні, я не хочу сказати, що всі одразу ставали «обдарованими», проте в нас 
було пробуджено допитливість та дослідницьку активність! І чи варто говорити, 
що ми відчували безмежну повагу до цієї вчительки, а тому і з превеликим 
задоволенням і завзятістю готувалися до уроків хімії, проявляючи при цьому не 
меншу допитливість. До речі, саме вона, моя вчителька хімії, вплинула на мій 
подальший вибір професії…  

Отже, обдарована дитина!  
Враховуючи психологічні особливості особистості, знаємо, що не завжди 

отак з першого погляду ми можемо визначити, чи обдарована дитина, чи ні.  
Але при бажанні та володіючи певними психолого-педагогічними 

методиками, ми можемо проаналізувати певні поведінкові особливості та 
вроджені здібності дитини.  

Буває, батькам набридають постійні питання «чому», «навіщо», «як», які 
задає дитина. А проте оцю допитливість слід розвивати з самого малку! Адже, 
підростаючи, дитина буде відкривати для себе все більше і більше, і її природня 
допитливість буде отаким своєрідним мотиватором для наступних творчих 
досягнень.  

Однак не менший вплив на таку дитину має школа! Однолітки, вчителі… 
На жаль, якщо дитина не зустріне близьких собі по духу, вона часто може 
закритися в собі, при цьому відчуваючи себе ще й гіршою за інших! А якщо при 
цьому вона випадає із уваги вчителів, та і вдома не бачить підтримки, результат 
може бути дуже невтішним!  



250 

Дитина, яка могла б бути гордістю школи, випадає з процесу навчання, її 
вроджений потяг до знань та виняткові здібності стають чи не недоліком, який 
залишає дитину наодинці зі своїми проблемами, адже часто вона просто не може 
комусь розповісти про свій глибокий внутрішній світ.  

Але існує й інша сторона медалі. Буває, якщо дитина ще у молодших класах 
проявляє певну старанність чи демонструє певні здібності, її починають 
«підносити до небес»: вчителі хвалять, ставлять у приклад, батьки усім знайомим 
розповідають, яка ж у них виняткова дитина, а в результаті рано чи пізно 
починають просто-таки вимагати від дитини, лише відмінних оцінок, першості у 
всьому абсолютно, будь то математика, чи спорт, чи гуманітарні науки… І 
дитина або день і ніч сидить за книжками, боячись розчарувати вчителів, батьків 
та знайомих своїх батьків, або починає виражати протест, що теж ні до чого 
доброго не веде.  

Отже, увага: обдарована дитина! Де знайти золоту середину, щоб не 
нашкодити, а навпаки – допомогти? Я не буду тут говорити про різні методики; 
їх є безліч.  

Хочеться лише зауважити, що, на мій погляд, не потрібно «ламати» дитину. 
Цікаво складати вірші? Добре. Цікавить математика? Добре. Цікавить 
література, та зовсім не цікавить математика? Що ж, слід спокійно пояснити, що 
елементарні математичні знання просто необхідні, але не вимагати при цьому 
бути і тут першим, кращим, най-най…  

Це, мабуть, адресовано скоріше батькам. Що ж стосується вчителів, тут 
складніше. З кожною обдарованою дитина слід працювати індивідуально! М’яко, 
ненав’язливо підказувати, якщо потрібно; «підкидати» потрібну літературу, не 
обмежувати і не тримати в рамках, не підкреслювати її вищість (у порівнянні з 
іншими), але і не принижувати, прагнучи зробити цю дитину «як всі».  

Не потрібно нав’язувати свого бачення чи своїх думок, нехай дитина робить 
самостійні висновки. В ідеалі було б бути дитині і наставником, і другом!.. Це, 
звичайно, стосується будь-якої дитини, адже виховання розумної і здорової 
особистості – запорука інтелектуально багатої країни.  

Хочеться, щоб у кожному навчальному закладі працювали люди-фахівці 
своєї справи, педагоги від Бога, психологи, які щиро переймаються проблемами 
та інтересами дітей, а отже, дбають за майбутнє держави, за її добробут і 
процвітання.  

Добре було б і організувати такі собі «школи для батьків», але це, мабуть, 
вже зовсім інша історія…  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО ОБДАРОВАНИХ ШКОЛЯРІВ 

ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
У статті представлено аналіз поняття інтелектуальна обдарованість, 

охарактеризовано основні ознаки прояву інтелектуальних здібностей. 
Опрацьовано підходи до тлумачення процесу обдарованості і способів 
розумових операцій. Виділено основні критерії розумових здібностей, і 
особливості застосування інтелектуальних вмінь і навичок. Розглянуто 
обдарованість, як поєднання інтелекту, креативності і духовності, урахування 
чинників мікро- та макросередовища. Опрацьовано особливості психолого-
педагогічного супроводу інтелектуально обдарованих дітей. Напрацьовано 
програму психолого-педагогічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів, 
виділено напрямки діяльності. 

Ключові слова: обдарованість; інтелектуальна обдарованість; психолого-
педагогічний супровід; інтелектуальні здібності. 

The article represents an analysis of the intellectual giftedness concept, 
characterizes the main features of the intellectual abilities manifestation. Approaches 
to the giftedness process and mental operations methods interpretations have been 
worked out. The main criteria of mental abilities and features of the intellectual skills 
and abilities implementation are highlighted. Talent is considered as a combination of 
intellect, creativity and spirituality, taking into account the factors of micro- and 
macroenvironment. The features of psychological and pedagogical support of 
intellectually talented children are worked out. A program of psychological and 
pedagogical support for intellectually gifted pupils has been developed, areas of 
activity have been identified. 

Key words: talent; intellectual giftedness; psychological and pedagogical support; 
intellectual abilities. 

 
В зв’язку з реформами коли дитина перейшла з об’єкта педагогічного 

процесу в суб’єкта. Перехід школи з авторитаризму до гуманізму і 
дитиноцентризму. Раннє виявлення талановитих дітей є пріоритетом як для 
школи так і для держави в цілому. Адже інтелектуально обдаровані діти – є 
рушійною силою будь якої країни, адже їхнє творче, яскраве мислення і бачення 
проблеми дозволяє стрімко розвивати державу. Але не до кінця зрозумілий 
алгоритм дій педагога з виявленням таких дітей і подальша робота з ними, 
ставить певний бар’єр. Аналіз психолого-педагогічної літератури підтвердив, що 
питання обдарованості, активно досліджувалося багатьма вченими. Зокрема, такі 
вчені як педагоги, психологи провідних країн світу: Б. Блум, Д. Векслер, 
Дж. Гілфорд, Дж. Рензуллі, Дж. Равен, С. Ріс, Л. Сміт, Л. Терман, П. Торренс, 

mailto:nazarpilipiv7@gmail.com
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Ф. Уільямс (США); А. Біне, Р. Мейлі (Франція); К. Хеллер, В. Штерн 
(Німеччина); Ю. Бабаєва, С. Дерябо, В. Лебедєва, Н. Лейтес, О. Матюшкін, 
В. Орлов, В. Панов, Б. Тєплов, М. Холодна, В. Моляко, О. Музика, 
О. Кульчицька (Україна).  

Поняття інтелектуальна обдарованість на думку вчених, мало різне 
значення. Так педагог Сухомлинський вважав, що інтелектуальна обдарованість 
– це процес розвитку психічних процесів, а не спадковість, наступний педагог-
психолог Дж. Рензуллі стверджував, що це поєднання трьох складових: інтелект, 
креативність, наполегливість. Дж. Брунер розумів інтелектуальну обдарованість, 
як загальний розвиток, дитина самостійно засвоює знання, а вчитель лише 
направляє. Однією з причин є набір критерій з допомогою яких визначається 
інтелектуальна обдарованість. Психолог М. Яковчук вважав, що інтелектуальна 
обдарованість – це не про навчання, а вміння думати, аналізувати співставляти 
ситуації і факти. На мою думку, це дійсно, так, адже часто діти які не є 
успішними з навчальних предметів є інтелектуально обдарованими. Це 
проявляється розумових операціях, діях в складних ситуаціях [8. с. 122]. 

Інтелектуальна обдарованість – це про індивідуальні розумові процеси і 
особистісні здібності, вміння і навички, які зазнають впливу в процесі 
пізнавального досвіду з боку навколишнього середовища. Саме цей досвід є тим 
ресурсом для створення суб’єктивно та об’єктивно нових ідей, моделей 
поведінки, що відрізняються від шаблонних підходів є перспективними та менш 
енергозатратними. Даний вид обдарованості включає в себе: пізнавальну 
мотивацію, експериментально-дослідницьку діяльність, креативність дій, аналіз 
ситуації для виділення суттєвих елементів з подальшим синтезом для бачення 
загальної картини.  

М. Холодна відводить особливе місце інверсії розвитку, тобто зміна одного 
стану на протилежний. Наприклад дитина була обдарованою, а в процесі 
дорослішання ця обдарованість зникла, або залишилася на тому самому рівні, що 
і була. Цей феномен має і зворотній процес, коли «звичайна» дитина в процесі 
розвитку виростає обдарованою. Тому, на мою думку тут мають місце 
компетентності, що поступово розвиваються і в залежності від середовища 
прогресують, регресують, або перебувають у процесі стагнації. І саме стагнація 
і регрес зупиняють розвиток інтелектуальних здібностей [6, с. 36].  

Р. Стернберг створив модель компетентності, що складається з чотирьох 
елементів: метакогніції (управління пізнавальними процесами оцінка, контроль 
і корекція), навчальні навички (організація і засвоєння інформації), мисленнєві 
навички (гнучке, дивергентне мислення), мотивація [6, с. 34]. 

Використавши теоретичні методи дослідження для опрацювання різних 
джерел я зробив певний висновок і пропоную своє поняття інтелектуальна 
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обдарованість – це індивідуальні здібності, які вдосконалюються в процесі 
навчання і виховання, довільно і зазнають впливу з боку середовища з розвитком 
таких складових, як інтелект, креативність і мислення. 

Якщо виділяти характерні ознаки даного виду обдарованості, то до них 
відносять: міцна пам’ять, мислення, підвищена допитливість, цікавість до 
експериментів і дослідів, часто є предмети які діти засвоюють набагато швидше 
самостійно. Тому ще однією причиною, що заважає з допомогою емпіричного 
метода спостереження визначити інтелектуальну обдарованість є 
диференційоване ставлення. 

На основі цього є загальні розумові здібності без певного нахилу, а є високі 
здібності в конкретній галузі знань. Педагоги повинні враховувати цей поділ під 
час роботи з дітьми. Щодо особливостей даного виду обдарованості, то 
інтелектуальні здібності властиві майже кожній людині. В залежності від мікро- 
та макрофакторів, а також індивідуальних особливостей їх можна або розвинути 
до рівня геніальності, або залишити на тому ж рівні. [1, c. 35-41].  

Інтелектуально обдаровані учні молодшого шкільного віку – це ті 
особистості, які вирізняються з-поміж інших дітей поведінкою, спілкуванням 
(перевага надається старшим товаришам, оскільки з однолітками часто 
спілкуватися нецікаво), інтенсивним розвитком психічних процесів 
(довготривала та оперативна пам’ять; висока продуктивність та міцність 
запам’ятовування; досконале володіння просторово-часовими характеристиками 
явищ; мимовільна, стійка увага; переважання дивергентного мислення; творча 
уява; легкість навчання і комунікативні навички; висока швидкість письма з 
одночасним зниженням його якості), специфічними особливостями [6, с. 36]. 

На думку Н. Завгородня розв’язання складних завдань, пошук 
нестандартних способі вирішення проблемних ситуацій в контексті 
інтелектуальної обдарованості виконуються з допомогою інтелектуальних 
здібностей і пізнавальних процесів [4, с. 9]. 

В. Дротюк вважає, що інтелектуальні здібності не просто сприяють в 
засвоєнні знання, а допомагають ефективно і менш енергозатратно вирішувати 
проблемні завдання [1, c. 35-41]. 

З вище перерахованих тверджень, можна зробити висновок, що 
інтелектуальна обдарованість не тільки про інтелект, але й про креативність і 
духовність. 

Є кілька підходів до інтелектуальної обдарованості, які я опрацював: 
Біологічний – це пристосування до вимог суспільства. 
Педагогічний – вміння не тільки засвоювати інформацію, але й ефективно 

застосовувати 
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Структурний А. Біне – інтелект це набір здібностей і вмінь, які ми 
підлаштовуємо до конкретної проблеми і їх ефективність. 

Інтелект зазнає змін в процесі нашого розвитку, найінтенсивніше це 
відбувається від 0 до 12 років. І в шкільному віці орієнтуються найчастіше на 
успішність і швидкість засвоєння шкільного матеріалу. Хоча є інші критерії, такі 
як: розумові операції, швидкість і ефективність прийнятих рішень, 
систематичність знань, продуктивність мислення [2].  

Інтелектуальна обдарованість – це креативність, творчість, інтелект, 
мислення. Цей перелік вмінь і навичок властивий багатьом людям, але 
визначальний вплив мають: психологічна, фізична, інтелектуальна і емоційно-
вольова сфери. Не менш важливим є комунікативні здібності, адже з допомогою 
комунікації ми взаємодіємо і обмінюємося інформацією. 

Є певні критерії розумових здібностей, до них відносять: 1) дивергентне 
мислення – це креативні ідеї, що руйнують стереотипні моделі поведінки; 
2) гнучке мислення – вміння швидко адаптуватися до зміни виду розумової 
діяльності створюючи певні зв’язки між ними; 3) продуктивність мислення – 
здатність генерувати велику кількість ідей і вибрати з них спосіб, що найбільш 
підходить до даної проблеми. Здатність до поетапного аналізу проблеми 
виділенні способів вирішення і її подальшого синтезу [10]. 

Хаана і Кафа характеризують інтелектуально обдарованих дітей, як тих, що 
вміють: 1) застосувати наявні знання, 2) проводити паралелі між схожими 
ситуаціями, 3) продуктивно використовувати час і ресурси. Вище перераховані 
характеристики умовно розділяють на три рівні: а) інтелектуальні здібності – це 
вміння засвоювати і застосовувати знання з використанням пізнавальних 
процесів, б) інтелектуальний контроль – це вміння керувати пізнавальними 
процесами надавати їм адекватну оцінку, в) інтелектуальні критерії [1, c. 35-41]. 

Опрацювавши науково літературу з питання інтелектуальна обдарованість, 
найбільш актуальною на мою думку є теорія трьох кілець Дж. Рензуллі. Вона 
включає три елементи: а) інтелектуальні здібності розвинуті більше ніж в 
однолітків; б) розумові операції в основі мають мотивацію, допитливість, що 
відсутня в учнів; в) пошук нестандартних рішень, відходження від шаблонних 
моделей поведінки. Ці елементи окремо не приносять бажаного результату, але 
коли вони перетинаються, то створюють феномен обдарованості. Вони стають 
тим внутрішнім ядром, що призводить до руху. 

Опрацювавши наукові статті фахівців із педагогіки і психології, 
підсумуємо, що форми роботи з інтелектуально обдарованими дітьми це: 
динамічне навчання, комплектування класів обдарованих дітей, робота з учнями 
насамперед опираючись на індивідуальні здібності, вміння і навички 
обдарованої дитини для її безперешкодного розвитку [9, с. 32].   



255 

З допомогою емпіричних методів (спостереження) і діагностичних методик 
можна отримати інформацію про дитину і її індивідуальні особливості на основі 
цього розробити програму розвитку дитини. Складність полягає в тому, що в 
питанні обдарованості важко сказати, що дійсно ця дитина обдарована, адже 
обдарованість – це функціонування і розвиток особистості в цілому [3, с. 32]. 

Психолого-педагогічний супровід – це комплекс педагогічних  дій, який 
допомагає особистості самовизначитися, створює умови для соціалізації 
розвитку і вдосконалення, а також підтримка в системі соціальних відносин. 

Метою психолого-педагогічного супроводу дитини є нормальний розвиток. 
Тому в навчально виховному процесі потрібно створити умови для 
самореалізації і задоволення пізнавальних потреб, соціалізації. Створити 
орієнтир не на середньостатистичного учня, а на учнів з різним рівнем розумових 
здібностей [8, с. 465-466]. 

В зв'язку з багатогранність потрібно розвивати компетентності батьків і 
вчителів обдарованих дітей, ознайомлювати їх з даним поняттям , його ознаками, 
формами і методами роботи [8, с. 466].   

На основі наукових робіт багатьох вчених в напрямку психолого-
педагогічного супроводу, мною було розроблено програму психолого-
педагогічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів, яка складається з 
п’яти блоків:  

1) діагностика і виявлення інтелектуально обдарованих молодших 
школярів; 

2) організація методичної роботи з учителями; 
3 здійснення програми супроводу інтелектуально обдарованих молодших 

ліцеїстів; 
4) вивчення успішності учня в урочний час(олімпіади, конкурси). 
5) вивчення успішності школяра в позаурочний час. 
Програма соціально-педагогічного супроводу включає такі напрями 

діяльності: 
1) розвиток інтелектуальних здібностей з врахуванням можливостей дитини 

і її вікових і індивідуальних особливостей ( бажань); 
2) навчання і виховання в контексті розвитку інтелектуальної обдарованості 

особистості школяра; 
3) орієнтація в першу чергу на особистісні ресурси молодшого школяра, і 

мобілізація внутрішніх ресурсів учня для самореалізації, і вироблення 
навичок самостійності. 

При складанні програми психолого-педагогічного супроводу я опирався на 
три підходи: а) дидактичний – пізнавальна діяльність будується відповідно до 
навчальної програми з врахуванням типу обдарованості; б) дидактично-
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психологічний – освітній процес будується в поєднанні засвоєння предметних 
дисциплін і розвиток обдарованості) психолого-дидактичний – навчання й 
виховання будується на основі психологічних особливостей розвивальної освіти. 
[7, с. 241]. 

Важливим є створення сприятливих умов і розвивального середовища, яке 
спонукало б учнів до вдосконалення та самопізнання. Освітній процес повинен 
будуватися на індивідуальності, а саме диференціальний підхід до обдарованої 
дитини. Важливо пам’ятати, що обдаровані діти дуже чутливі до критики і 
зауважень для них це знецінення.  

Отже дана програма з п’яти блоків включає безліч складових від: 1) 
раннього виявлення; 2) створення умов; 3) навчання педагогів до роботи з 
інтелектуальною обдарованістю; 4) створення банку інтелектуально 
обдарованих учнів; 5) контроль і аналіз здійсненої соціально-педагогічної 
допомоги і підтримки. 

Психолого-педагогічний супровід є важливим, тому що інтелектуальний 
розвиток є вищем в порівнянні з однолітками, тоді як моторика є нерозвиненою, 
характерні прояви емоційної і фізичної незрілості, поганий зір [5, с. 170].    

Отже в навчально-виховному закладі основним принципом повинен бути 
розвиток особистості з поступовим переходом в саморозвиток і самореалізацію. 
Цей принцип реалізує ідею держави в навчанні і вихованні творчої, гармонійної 
і талановитої особистості [8, с. 467]. Саме вчасне виявлення інтелектуальних 
здібностей, створення сприятливих умов для розвитку учня, підготовка педагогів 
і батьків до індивідуальних особливостей кожної дитини. Тому важливо 
вибудувати в навчальному закладі алгоритм роботи з інтелектуально 
обдарованими дітьми, створити програму психолого-педагогічного супроводу. 
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ РОЗВИТКУ УЧНІВ 
ЛІЦЕЮ «УСПІХ» ДОМАНІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Анотація. Розкрито суть проєктної діяльності  особистісного розвитку  за 

допомогою діагностичного комплексу, хмарного сервісу «Універсал-онлайн». За 
допомогою даної програми застосовано системний підхід (компонентно-
структурний, функціональний  та прогностичний аналіз) у дослідженні 
феномена розвитку особистості, запропоновано конкретні психолого-
педагогічні технології. Також, завдяки ДПК «Універсал-онлайн» визначено 
передумови розвитку особистості, здійснено комплексне вивчення особливостей 
психо-медико-соціального розвитку особистості учня, розглянуто його 
структуру і динаміку. Запропоновано і теоретично обґрунтовано наскрізну 
систему управління проектами особистісного розвитку учня, яка служить 
методологічною базою психологічної та педагогічної допомоги, де розвиток 
особистості розглядається як цілісний освітній процес, який містить фізичний, 
психічний, соціальний та духовний компоненти. 

Ключові слова: діагностично-проєктуальний комплекс «Універсал- онлайн», 
діагностика, аналіз, прогнозування, конструювання, проєктування, планування, 
корекція, моніторинг. 
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Abstract. The essence of project activity of personal development by means of a 
diagnostic complex, cloud service "Universal-online" is revealed. With the help of this 
program a systematic approach (component-structural, functional and prognostic 
analysis) is applied in the study of the phenomenon of personality development, specific 
psychological and pedagogical technologies are proposed. Also, thanks to the PDK 
"Universal-online" the prerequisites for personal development are determined, a 
comprehensive study of the features of psycho-medical and social development of the 
student's personality, its structure and dynamics are considered. The end-to-end 
system of managing student's personal development projects is proposed and 
theoretically substantiated, which serves as a methodological basis for psychological 
and pedagogical assistance, where personality development is considered as a holistic 
educational process that contains physical, mental, social and spiritual components. 

Key words: diagnostic-design complex "Universal-online", diagnostics, analysis, 
forecasting, construction, design, planning, correction, monitoring. 

 
Усесторонній особистісний розвиток учнів закладів загальної середньої 

освіти є метою системи освіти, що зазначено в новому Законі України «Про 
освіту». 

Реалізація даної мети може бути забезпечена гармонійним поєднанням 
гуманістичної педагогіки, якісним медичним обслуговуванням, психологічною 
підтримкою та соціальним супроводом учнів закладів загальної середньої освіти 
при умові співтворчості всіх учасників освітнього процесу. Особистісно-
розвивальний підхід потребує створення  та впровадження інноваційних психо-
медико-педагогічних технологій, які забезпечують повноцінний розвиток 
кожного вихованця з метою гармонійної реалізації особистості дитини при умові 
збереження її здоров’я. Система психолого-педагогічного проєктування 
особистісного розвитку учнів за допомогою діагностично-проєктуючий 
комплекс «Універсал-онлайн (далі ДПК) впроваджується у закладі з 2004 
року(паперова версія). 

Але повноцінний всебічний особистісний розвиток кожного учня лише 
можливий за умови створення психологічного безпечного та екологічного 
освітнього середовища, де кожна дитина розглядається як творча 
індивідуальність із задатками обдарованості. 

Тому, зважаючи на актуальність цієї проблеми та в умовах Нової 
української школи, згідно наказу МОН України  від 21.03.2019 року № 387 про 
проведення експерименту Всеукраїнського рівня за  темою: «Управління 
проєктами особистісного розвитку учнів в освітньому середовищі об’єднаних 
територіальних громад» передбачено впровадження в практику роботи ліцею 
«Успіх» Доманівської селищної ради Миколаївської області (далі - ліцей 
«Успіх») в числі інших закладів освіти об’єднаних територіальних громад  
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комп’ютерної програми, хмарного сервісу, діагностично-проєктуального 
комплексу «Універсал- онлайн».  

Мета експерименту полягає у створенні інноваційної системи управління 
проєктами особистісного розвитку учнів ліцею «Успіх» (опорний заклад) та його 
філій (Петропавлівську, Царедарівську, Новоолександрівську).  

У запропонованому проєкті дослідно-експериментальної роботи  
застосовано системний підхід (компонентно-структурний, функціональний та 
прогностичний аналіз) у дослідженні феномена розвитку особистості, 
запропоновано конкретні психолого-педагогічні технології.      

Систему ДПК «Універсал- онлайн» була створена науковцями кафедри 
управління ДВНЗ «Університету менеджменту освіти», відділом проєктування 
розвитку обдарованості Інституту обдарована дитина НАПН України та відділом 
наукових проблем організації охорони здоров’я  матерів і дітей Інституту 
педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України у 2007-2017 роках.  

Науковий керівник – автор програми «Універсал-онлайн», кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри психологічного управління ЦІПО ДЗВ 
«Університет менеджменту освіти» НАП України Киричук Валерій 
Олександрович. 

Проєктування освітнього процесу в закладі можливе за умови проведення 
психолого-педагогічної діагностики та системно-кореляційного аналізу всіх 
учасників освітнього процесу.  

За допомогою хмарного сервісу «Універсал-онлайн» (Інтернет версія) та 
комп’ютерної програми «Персонал - ψ» (локальна версія)  опитування учасників 
освітнього процесу з  2-11 клас здійснюється в онлайн режимі за  двома зрізами: 
у 1 семестрі: жовтень-листопад, у 2- квітень-травень. 

Сервіс складається із 9 взаємопов’язаних психоло-педагогічних технологічних 
модулів, що утворюють 3 взаємозалежні блоки. Виходячи із поставлених завдань 
закладу та задач особистісного розвитку кожного вихованця  (програма 
автоматично надає проблеми закладу та потенційні можливості за діагностикою) 
практичну роботу у сервісі можна поділити на 5 етапів:  

1 етап – це діагностично-аналітичний. Проводимо модуль «діагностику» 
(опитування) учнів, класних керівників, батьків дітей та заносимо результати 
медичного огляду учнів. Проводимо такі методики, як «Фізичний розвиток», 
«Життєва активність», «Соціально-комунікативний розвиток учнів класу 
(соціометрія)», «Ціннісні орієнтації», діагностика вад особистісного розвитку 
«ДВОР», діагностика духовного розвитку учнів «Ціннісні пріоритети», 
«Домініючу систему сприйняття», «Навчальна активність», «Ставлення батьків». 
Діагностику фізичного розвитку здійснюють у закладі медична сестра разом із 
вчителями фізичної культури на підставі щорічного медичного огляду учнів. 
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За результатами опитування проводиться системний аналіз і прогнозування 
особистісного розвитку учня, груп та класних колективів закладу і філій. 
Предметом діагностики і аналізу є рівні розвитку, властивості і якості учня за 4 
сферами (рівнями): фізичного, психічного, соціального і духовного. Забезпечує 
реалізацію даного етапу практичний психолог та адміністрація  ліцею. У закладі 
проводимо діагностику в онлайн-режимі з використанням комп’ютерних класів, 
планшетів, телефонів. Кожен класний керівник відповідає за свій клас, 
контролює та звітує про  проходження опитування (спочатку були графіки 
проведення, накази.) 

Програма визначає основні відхилення в особистісному розвитку 
вихованців на момент діагностики (імпульсивність, тривожність, агресивність 
замкнутість, невпевненість, асоціальність, схильність до нечесної поведінки, 
естетична нечутливість); аналізує структуру учнів класних колективів різних 
вікових категорій (актив, пасив, ізоляція, відторгнення, зона ризику, група 
ризику); рівень колективоутворення та інтеграції; формування ціннісних 
орієнтацій здобувачів освіти в системі взаємостосунків у класному колективі; 
життєву активність за основними групами видів діяльності; сформованість 
ціннісних духовних пріоритетів; ставлення батьків до дитини; домінуючу 
систему сприйняття; навчальну активність, стан захворюваності учнів, 
визначення груп фізкультури та груп здоров’я.   

У другому модулі сервісу «аналіз» створюються автоматично педагогічні 
характеристики на учнів і класні колективи та психолого-медико-педагогічні 
рекомендації для практичного психолога, педагога, учня.  Батьки мають 
унікальну можливість отримати рекомендації та бачити всебічний особистісний 
розвиток  дитини у класному колективі (для цього потрібне лише бажання та 
отримати  в заступника код для входу в  програму «Універсал-онлайн»). 

2 етап – це прогностично-конструктивний. На цьому етапі практичний 
психолог проводить прогнозування особистісного розвитку учнів у класі. У 
результаті якого прогнозується розвиток: конструктивний, стабільний, 
деструктивний. Це дає можливість вчителям, вихователям, класоводам та класним 
керівникам не тільки прогнозувати особистісний розвиток, а й проводити аналіз 
динаміки розвитку конкретних груп та класних колективів. За допомогою сервісу 
адміністрація разом із практичним психологом  опрацьовує  конкретні проблемні 
завдання закладу на навчальний рік та психолого-педагогічні задачі особистісного 
розвитку у класах (колективні, групові, індивідуальні). Практичний психолог 
визначає корекційно-розвивальну роботу. Завдяки програмі ми «конструюємо» 
завдання закладу та задач на наступний навчальний рік, семестр через 
проєктування психолого-педагогічних проблем та потенційних можливостей 
розвитку учнів із врахуванням причино-наслідкових зв’язків. 
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3 етап – це програмно-моделюючий: 
На цьому етапі створюємо сюжетну лінію у змісті проєктів закладу, відповідно 

до проблем та потенційних можливостей. Тобто, ми «програмуємо» освітні 
програми та проєкти (самостійно вводимо або підбираємо з банку сервісу 
«Універсал-онлайн») на проблемні завдання закладу та задачі особистісного 
розвитку учнів. А в розділі «моделювання» ми вже найбільш ефективні програми 
проєктуємо. Тому, результатом на основі предметно-орієнтованого змісту 
створюється сюжетна лінія освітніх проєктів з проблемно-цільовим змістом закладу. 
До складу сюжетної лінії проєктів входять модулі. Модулі  складаються з міні-
модулів, тобто конкретних системних заходів, уроків, які плануються класоводами, 
класними керівниками, вихователями та вчителями-предметниками. 

4 етап – це  проєктно-плануючий: 
Цей етап чітко підпорядковується  конкретним проблемним завданням 

закладу, задачам особистісного розвитку кожного учня в ліцеї. Планування 
реалізації проектів у ліцеї передбачає відсутність одноразових заходів, а має 
системний та цілеспрямований підхід на вирішення конкретних проблем і цілей 
закладу та особистісний розвиток учнів у класних колективах.  

5 етап – це  корекційно-розвивальний: 
В основу покладено проєктування сценаріїв педагогами, враховуючи 

особистісно-розвивальний освітній зміст. Також, метою даного етапу для дирекції 
та адміністрації закладу є регулювання, управління процесом реалізації 
особистісно-орієнтувального і особистісно-розвивального змісту. Проводиться 
моніторинг роботи на визначення ефективності освітнього процесу в ліцеї 
конкретного педагогічного працівника. Адміністрацією закладу прослідковується 
динаміка особистісного розвитку учнів в класах основної школи, так і у філіях ( 
виходимо на середній показник по закладу). Результати маємо у вигляді таблиць, 
схем, діаграм. Моніторинг проводиться після кожного зрізу, тобто 2 рази на рік. 
Завдяки сервісу «Універсал-онлайн» ми маємо можливість прослідкувати стан 
класного колективу,  порівняти його з попередніми результатами, відслідкувати 
динаміку розвитку кожного вихованця. 

Висновок. Саме тому, педагогічний колектив  нашого ліцею «Успіх» 
прийшов до висновку, що використання  діагностично- проєктуючого комплексу 
«Універсал-онлайн» робить освітній процес в ліцеї «Успіх» цілеспрямованим, бо 
вирішуються конкретні  проблеми із врахуванням потенційних можливостей 
дітей у закладі. Ми це бачимо реальні зміни із результатів моніторингу, який 
проводиться, починаючи з 2 по 11 клас.  Також, ми можемо попередити прояви 
агресії у дітей та об’єктивно оцінити стан взаємовідносин між дітьми у класному 
колективі, здійснити особистісний підхід до кожного вихованця, з’ясувати 
виховні завдання кожного класного колективу та ліцею в цілому. Таких 
результатів не отримаєш від інших психологічних тестів традиційних методик. 
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Це реальна гуманізація освітнього процесу в опорному закладі освіти та 
його філіях. Це допомога учням в пізнанні себе, своїх здібностей, нахилів, 
інтересів у реалізації своїх потенційних можливостей; це збереження здоров’я; 
це всебічний особистісний розвиток учнів у цілісній інноваційній освітній 
системі управління освітніми проєктами в середовищі об’єднаних 
територіальних громад.  
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ПРОЄКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ 
ЗАСОБАМИ ПІСНІ В СИСТЕМІ ВЗАЄМОДІЇ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

У статті розкриваються головні особливості розвитку обдарованості учнів 
засобами пісні. Зосереджується увага на піснях, які дисциплінують, 
згуртовують, зміцнюють дух і волю гуртківців. Наводяться основні принципи 
організації психолого-педагогічного супроводу учнів вокального гуртка у системі 
учасників освітнього середовища. Висвітлюється модель психолого-
педагогічного супроводу розвитку обдарованості учнів засобами пісні, що 
здійснюється керівником вокального гуртка, який працює в дітьми з родин 
учасників АТО, ООС ЗСУ, внутрішньо переміщених осіб загальноосвітньої 
школи. 

Ключові слова: обдарованість, патріотичне виховання, психолого-
педагогічний супровід, модель супроводу керівника гуртка.  

The article reveals the main features of the development of students' talent for 
singing. The focus is on songs that discipline, unite, strengthen the spirit and will of 
the circle participants. The basic principles of organizing psychological and 
pedagogical support for students of a vocal circle in the system of the educational 
environment participants are resulted. The light is poured on the model of 
psychological and pedagogical support for the development of gifted students by means 
of singing, which is carried out by the head of the vocal group, who deals with the 
children from the ATO, JFO participants’ families, internally displaced persons at 
secondary school. 

Key words: giftedness, patriotic upbringing, psychological and pedagogical 
support, model of a group leader support. 

 
Сьогодні дослідженням явища обдарованості, створенням нових форм 

навчання обдарованих дітей займаються такі педагоги та психологи, як 
В. Буркевич, С. Логачевська, Е. Лодзінська, В. Черняхівський. Проблемами 
загальної і спеціальної обдарованості в нашій країні і закордоном займалися 
Б. Г. Ананьєв, Э. А. Голубєва, Н. С. Лейтес, A. M. Матюшкін, В. Д Мясіщев, 
С. Л. Рубінштейн, Б. М. Теплов, В. Д. Шадріков, А. Біне, Д. Гілфорд, Дж. Рензуллі, 
В. Штерн, Д. Фребес та інші. Специфічні особливості прояву і розвитку здібностей 
досліджували Н. В. Відінєєв, Е .А. Голубєва, Н. С. Лейтес, В. Н. Мясіщев, 
К. К. Платонов та ін. Творчості і творчій діяльності присвячені дослідження 
Г. А. Давидової, А. Я. Дудецького, И. Я. Лернера, Я. А. Пономарьова та ін. 
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Сучасна школа намагається знайти шляхи розвитку творчої особистості, 
розкриття її талантів і дарувань, прагне залучати учнів до творчої діяльності. Усе 
це може бути реалізовано тільки в процесі цілеспрямованого і спеціалізованого 
навчання з урахуванням інтересів, схильностей, рівня і специфіки розвитку 
кожної дитини. 

Світова педагогіка накопичила достатньо ідей щодо виявлення обдарованих 
і здібних дітей середньої та старшої ланки загальноосвітньої школи, їх навчання. 
Однак, недостатньо розкритими залишаються на сьогодні питання виявлення 
обдарованих і здібних дітей в початковій школі, роботи з обдарованими дітьми 
в позакласній діяльності засобами пісні. 

Ми вважаємо, що відродження України, її духовності, патріотизму  
неможливе без рідної пісні, яка жила вічно з нашим багатостраждальним 
народом, і дійшла до нас як найдорогоцінніший скарб, що підтримував українця 
на протязі всього його життя та передавався у спадок з покоління в покоління. 

Актуальність означеної проблеми, недостатність її теоретичного і 
практичного опрацювання зумовили вибір теми дослідження " Проєктування 
розвитку обдарованості учнів засобами пісні в системі взаємодії учасників 
освітнього середовища» 

Метою статті є висвітлення наукових і практичних підходів у проблемі 
проєктування розвитку обдарованості учнів засобами пісні в системі взаємодії 
учасників освітнього середовища. 

Проблема обдарованості в наш час стає все більш актуальною. Це 
насамперед пов'язано з потребою суспільства в неординарних творчих 
особистостях. Раннє виявлення, навчання і виховання обдарованих і талановитих 
дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти. Проте 
недостатній рівень психологічної підготовки педагогів до роботи з дітьми, що 
виявляють нестандартність у поведінці і мисленні, призводить до неадекватної 
оцінки їх особистих якостей і всієї їхньої діяльності. Нерідко творче мислення 
обдарованої дитини розглядається педагогами як відхилення від норми, що 
ускладнює процес перебудови системи сучасної освіти, а, отже, і зміни ставлення 
педагога до обдарованої дитини, зняття штучних бар'єрів, що блокують її 
таланти. 

Саме тому для збереження інтелектуального потенціалу нації, який є 
показником духовного і матеріального поступу країни, дедалі актуальнішою стає 
проблема вдосконалення навчання і розвитку обдарованих дітей. Про це свідчать 
Укази Президента України про державну підтримку обдарованої молоді (квітень, 
2000 р.) та про програму роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр. 
(лютий 2001 р.), а також Закон Верховної Ради України «Про позашкільну 
освіту» (червень 2000 р.). 
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Важливу роль у підтримці розвитку обдарованості учнів виконує Мала 
академія наук України. 

Слід зазначити, що причинами затримки розвитку обдарованості може бути 
заїкання, підвищена тривожність, конфліктний характер спілкування тощо. Такі 
причини можуть бути зняті при наданні такій дитині відповідної психолого-
педагогічної підтримки [2, 35-36]. 

Подібна підтримка-супровід має забезпечуватися спільною діяльністю 
вчителя та учня. Адже В. Даль трактує поняття «супровід», як дію із 
супроводження, іти разом… слідкувати [1].  

Потреба у психологічному супроводі особливо зростає в часи перебудови 
способу життя і діяльності, активізації власних ресурсів і особистісного 
зростання [4]. 

Під психолого-педагогічним супроводом розуміється створення 
психологічних умов для емоційного благополуччя, успішного розвитку, 
виховання і навчання дітей у ситуаціях соціально-педагогічної взаємодії, що 
організовується у межах освітнього закладу [3]. 

У своїй діяльності ми виділяємо наступні принципи організації психолого-
педагогічного супроводу учнів вокального гуртка у системі учасників освітнього 
середовища: 

– урахування інтересів і потреб учнів вокального гуртка в розвитку їх 
обдарованості засобами пісні; 

– планування розвитку обдарованості учнів під час роботи з піснею. 
– неперервність психолого-педагогічного супроводу в розвитку обдарованості 

учнів; 
– музика як незаперечний чинник непорушного ритму й дисциплінарності у 

виконанні вокальних завдань.  
Методика психолого-педагогічного супроводу учнів вокального гуртка у 

системі учасників освітнього середовища потребує  додаткової професійної 
підготовки, а також контактів з фахівцями, які можуть надати відповідну 
допомогу. Педагогічний вплив на обдаровану особистість  має бути 
спрямованим на досягнення головної мети - підготувати її до самостійного 
життя. При цьому необхідно дотримуватися таких норм, які б не викликали в 
учня залежності від учителя. У процесі музичної діяльності потрібно слідкувати 
за тим, щоб вчительська допомога та підтримка під час навчання не 
перевищувала необхідну, інакше дитина стане занадто залежною від неї. Для 
досягнення успіху та задоволення різноманітних учнівських потреб, бажано 
урізноманітнити і методики  музичного навчання, і навчальне середовища, і 
матеріали навчального процесу.  
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У зв'язку з вищесказаним, нами пропонується наступна модель психолого-
педагогічного супроводу розвитку обдарованості учнів засобами пісні, що 
здійснюється керівником вокального гуртка, який працює в дітьми з родин 
учасників АТО, ООС ЗСУ, внутрішньо переміщених осіб загальноосвітньої 
школи : 
I. Стадія підготовки. Включає виявлення потенційних можливостей та 

очікування і бажань педагога – керівника вокального гуртка.   
II. Стадія усвідомлення і переоцінки. Психолого-педагогічний супровід 

розвитку обдарованості учнів засобами пісні у вокальному гуртку групи 
продовженого дня з використанням музикотерапії в поєднанні з 
ігротерапією, кольоротерапією, природотерапією, тощо. 

III. Стадія дії. Безпосередня робота керівника гуртка над розучуванням та 
переосмисленням народних і сучасних пісень, що відображають дійсність 
воєнного стану. 
Дана модель психолого-педагогічного супроводу розвитку обдарованості 

учнів засобами пісні  мотивуватиме педагога до підвищення рівня самореалізації 
та  професійного музичного зростання. 

Природотерапія слугує способом покращення психічного стану та здоров’я 
дітей, забезпечення їхнього позитивного емоційного стану, активізації психічних 
процесів. Відтак у них розвивається не тільки мовлення, а й змінюється 
ставлення до навколишнього світу, діти починають відчувати, сприймати і 
розуміти себе як часточку Планети Земля, Всесвіту. 

Серед природотерапевтичних способів впливу на емоційно-вольову і 
когнітивну сферу психіки дітей важливу роль виконує кольоротерапія. Вплив 
кольору здійснюється через зорове сприймання і уявні образи кольору. 
Впливаючи на фізіологічні системи, колір здатен як пригнічувати, так і 
активізувати стан діяльності дітей, покращувати їхній настрій, навіювати певні 
думки, почуття, а також допомагати запам’ятовуванню і відтворенню образів. 
Наприклад, кожний колір із кольорової гами має позитивний вплив на перебіг 
мовленнєвих процесів у дітей. Червоний колір викликає інтерес до 
висловлювань, підвищує пошукову активність при виборі доречних і точних слів 
та їх форм. Жовтий колір позитивно впливає на творчі розповіді дітей, на 
концентрацію думки при доборі фактичного матеріалу і відтворенні його в 
процесі мовлення. Він також підвищує пізнавальні інтереси дітей і вербальне 
самовираження. Помаранчевий колір сприяє когнітивним процесам, як і жовтий, 
підвищує творчий потенціал. 

Блакитний колір корисний при створенні дітьми міркувань, оскільки він 
пов’язаний із інтелектом і вмінням заспокоюватися за допомогою вербальних 
засобів. Цей колір ніби допомагає дитині залишатися наодинці зі своїми 
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думками, споглядати, розмірковувати. Зелений колір допомагає дитині 
аналізувати власне висловлювання, контролювати його зміст, концентруватися 
на ньому, пригадувати факти, події, образи, оволодівати рефлективними 
вміннями. Фіолетовий колір сприяє виникненню в дітей натхнення, необхідного 
для мовленнєво-творчої діяльності, заспокоює, створює умови для природності 
й зрозумілості мовленнєвого висловлювання. Для кольоротерапії доцільно 
використовувати різноманітний кольоровий дидактичний матеріал із паперу, 
тканини, пластмаси, кольорові кульки, глину, олівці й фарби, тісто, а також 
природнє довкілля. 

Музикотерапію необхідно сполучати з іншими формами 
психотерапевтичного впливу, зокрема із казкотерапією, ігротерапією,  
природотерапією, арт-терапією, де музика у поєднанні з іншими засобами й 
формами психотерапевтичного впливу кожен раз виконує іншу функцію. 
Музикотерапію можна використовувати не тільки з метою розвитку 
експресивних мовленнєвих процесів (говоріння), а й для удосконалення 
аудіювання. У цьому випадку музика стає засобом, що розвиває імпресивне 
мовлення: допомагає дітям краще сприймати і розуміти зміст текстів, які їм 
читають, або зверненого до них мовлення в спілкуванні.     Отже, музикотерапія 
– багатовекторна, багатофункціональна форма впливу на дитину; вона 
забезпечує необхідне емоційне підґрунтя для активізації дитячих вербальних 
комунікативних процесів. Через спокійну, релаксаційну музику забезпечується 
функціонування захисних механізмів перетворення збудження і 
неврівноваженості дошкільників у стан гармонії. Змінювати настрій із 
пригніченого, байдужого на оптимістичний слід за допомогою динамічної 
музики, яка заряджає впевненістю, позитивними емоціями. Музика знімає 
напруження в дітей, допомагає легкому, ніби мимовільному перебігу складних 
психічних процесів, що потребують довільності, навмисності й 
цілеспрямованості, структурованості та плановості. 

Вивчення народних пісень стимулює творчу активність учнів. Важливо 
тільки вміло використовувати різноманітні прийоми, узгоджуючи їх з відомими 
методами навчання.  

Дитячі народні пісні не лише розважають. А й збагачують дітей новими 
враженнями, дають їм яскраві образи навколишньої природи, вчать радіти, 
співчувати чужому лихові, виховують чуйне ставлення до всього живого і 
збагачують таким чином духовний світ дитини; ці народні пісні і в давнину і в 
наш час залишаються важливим засобом музичного розвитку в родинному колі. 

На матеріалі своєї рідної пісні учні отримують знання не тільки хорові, але 
і по музичній гармонії, вчаться розрізняти звуки по висоті, тривалості, силі 
звучання, швидкості, руху, співвідношення сильних і слабких долей. 
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Виховна сила народних пісень зумовлена передусім тим, що своїм змістом, 
мелодією вона спрямована на формування почуттів людини. 

Ознайомлення зі змістом величезного масиву народних пісень дає підстави 
стверджувати, що в них зосереджено величезний потенціал для виховання 
морально-духовних цінностей молодого покоління. Це невмируще багатство 
українського народу, яке треба активно відроджувати, розвивати, користуватися 
ним у процесі родинного виховання, діяльності загальноосвітніх навчально-
виховних, а також у засобах масової інформації. Прикро, що в засобах масової 
інформації в Україні має місце очевидне засилля масової культури сумнівного 
ґатунку, позбавленої ознак конкретної національної культури, загальнолюдських 
морально-духовних цінностей. 

Народна музична культура повинна визначати зміст музично-естетичного 
розвитку учнів, тобто стати основою знань, умінь і навичок, оволодіння якими 
необхідне для їх повноцінного духовного і інтелектуального розвитку. 

Український народ на перехрестях своєї долі ніколи не розлучався з рідною 
піснею, яка була йому служницею на пшеничному полі, в неволі на чужині. 

Українська пісня пройшла випробовування на невмирущість і відіграє 
велике значення і в музично-естетичному вихованні учнів. Не забуваймо, що діти 
- майбутнє нашої вітчизни, і для них, ми зобов'язані повертати втрачені сторінки 
історії, зокрема пісенної, відкрити доступ до невичерпного джерела народної 
мудрості. Яке надасть молоді сили і наснаги, стане добрим порадником і 
дороговказом до нової, вільної, незалежної, соборної України. 

Світ пісенної культури українського народу - це скарбниця людської 
духовності, що полонить почуття, розум і серце. В українській пісні 
відтворюється світогляд народу, його морально-етичні та естетичні цінності, 
педагогічний геній, багатовіковий досвід виховання підростаючих поколінь у 
дусі високої духовності та моралі. 

У музично-виховній роботі значне місце відводиться вивченню народної 
пісні. Властивість відгукуватися на найважливіші події народного життя, висока 
художність і доступність надають народнопісенній творчості важливого 
педагогічного значення, адже найкращі її зразки допомагають виховувати у дітей 
високі моральні якості, розвивають музичну пам'ять і художній смак, 
пробуджують інтерес і любов до прекрасного. 

Вивчення народних пісень проводиться у певній послідовності -- від 
часткової творчої активізації під час розучування твору до безпосередньої 
індивідуальної творчої діяльності дитини при активній цілеспрямованій ролі 
керівника гуртка. 

Вивчення народних пісень стимулює творчу активність учнів. Важливо 
тільки вміло використовувати різноманітні прийоми, узгоджуючи їх з відомими 
методами навчання. 
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Формуванню патріотичних почуттів сприяють й українські народні пісні, 
історичні думи у виконанні кобзарів, легенди, які оспівували героїчну 
минувшину. 

У піснях оспівується не тільки природа рідного краю, працьовиті люди, а 
також захисники рідної землі. У давнину українські землі боронили від ворогів 
козаки, а зараз ООС ЗСУ, наприклад, у сучасних мотиваційних українських 
патріотичних піснях: «Браття українці» гурт «Шабля» та Юрій Городецький 
старший солдат 28 механізованої бригади імені Лицарів Зиммового, «Мамо не 
плач» виконує Роман Бутейко, «Непереможна Україна» виконує І. Зінковська, 
«Я так хочу до дому» виконує Павло Зібров, «Я чекаю тебе живим», «Байрактар», 
«Рідні мої», ,«Ой у лузі червона калина» та ін.. які бажано виконвати учням 
вокального гуртка. 

В чому ж терапевтична дія пісні? Це так званий спеціалізований жанр, у 
якому майже нічого, іншого, крім емоцій немає. Ще вагітною, майбутня мама 
вивчає колискові, які незабаром співатиме дитині. Під час співу і на матір, і на 
дитину накочуються цілющі хвилі… 

Наші предки підсвідомо відчували, що ї колискова пісня має лікувальну  
(психотерапевтичну дію).Через незбагненно прості й мудрі, теплі гойдання 
колискового ритму й маминої інтонації передаються дитині душевна рівновага, 
любов і довір’я до всього живого, один до одного. Нажаль дійсність не завжди 
прекрасна. Та в душі дитини вже сформувався перший захист – в пам’яті дитини 
залишається інформація про те, що в житті більше доброго, ніж поганого. 
Достеменно відомо, що діти, які не знали, не чули, не сприймали у своєму 
ранньому дитинстві ні колискових, ні повчальних забавлянок чи пестушок, ні 
приповідок, зростають черствими до людської біди і горя, жорстокими до людей 
і тварин, загальмованими до навчання і сприйняття оточуючого. Не соромтесь 
плакати, слухаючи гарну пісню. Дайте волю сльозам. Це ваше очищення. Пісня 
лікує вашу думку – це відома імперично знайдена істина. 

Лікувальна функція української народної пісні є очевидною і на 
фізіологічному рівні. Людина свідомо чи несвідомо знаходила найздоровіший, 
найефективніший спосіб дихання. Недарма дихальні вправи були особливим 
об’єктом уваги найдавніших лікарів, жреців, воїнів, філософів. Швидкий вдих і 
повільний видих в узагальненому розумінні це й є пісня. Але незрівнянно 
глибшою й важливішою функція української народної пісні є на рівні 
психологічному. Пісня непомітно й завжди несподівано допомагає стати віч – на 
– віч із своєю бідою, душевною травмою. Бо людині властиво ховатись від 
власних психічних травм, не визнавати та не помічати їх – це надто болісно. Тому 
важко лікувати психічні хвороби. 
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Через емоційний канал пісня розкриває людині суть її душевної травми, 
акцентуючи на добрі, красі. Реакцією на розуміння будуть сльози. 

В нашому сучасному стрімкому житті тепер майже не чути в домівках 
колисанок наших бабусь. На жаль, зникають українські народні пісні перлини –
приповідки, забавлянки, віршовані смішинки, гумористичні небилиці. А чи 
варто нехтувати народним досвідом? 

Безумовно, патріотичне виховання на народних піснях, формування 
національної свідомості підростаючого покоління – запорука стабільного 
розвитку країни в майбутньому. Любов до Батьківщини стає силою духу тільки 
тоді, коли у людини збережені в свідомості образи, які пов'язані з рідним краєм, 
мовою, коли з'являється почуття гордості від того, що все це - твоя Батьківщина. 
Дуже важливо виховувати в гуртківців доброту, щедрість душі, оптимістичне 
сприйняття життя, впевненість в собі, вміння насолоджуватись навколишнім 
світом. 

Почуття патріотизму невід'ємно від почуття гордості за країну, місто, в 
якому ми живемо. Вірші, пісні, живописні полотна, кінофільми, присвячені 
Вітчизні, рідному краю, здібні викликати світлу радість, захоплення, породити 
глибоке почуття любові до її краси та величі. Коли молодь співає про маму, про 
Батьківщину, про мир, то розуміють: немає більш високої честі, ніж бути 
підданим своєї Вітчизни та відстоювати її велич, присвячувати їй працю, свої 
душі та найкращі пісні. 

З давніх-давен в Україні існують надзвичайно ефективні, глибокі і цікаві 
традиції хорової культури, які закладені в основу музичного виховання 
особистості. Хоровий, ансамблевий спів виховує естетичні якості людини, що 
впливають на її моральні риси й психіку. Цієї думки дотримувалися, окрім 
відомих педагогів-методистів (Д. Зарін, 3. Жофчак, С. Миропольський, 
О. Раввінов, Л. Хлебнікова та ін.), славетні українські композитори –
М. Вериківський, В. Верховинець, П. Козицький, О. Кошиць, М. Лисенко, 
М. Леонтович, Я. Степовий, К. Стеценко. 

Вокально-хорова музика здавна була найбільш дієвим чинником 
самозбереження національних музичних традицій. Хоровий жанр, як жоден 
інший, завдяки глибоким кореням, міцним традиціям, завжди перебував у полі 
зору композиторів та виконавців. Хорове мистецтво - це неповторне багатство 
духовної культури українського народу, не тільки найдорожча спадщина 
минулого, але і джерело розвитку сучасної музичної культури, бо хоровий спів є 
національною традицією. 

Хоровий спів – найбільш доступний вид мистецтва, масова форма активного 
залучення дітей до музики. Співати здатна кожна людина. Спів є для неї 
природним засобом вираження естетичних потреб та почуттів. Щоб навчити 
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учнів мистецтву співу, необхідно залучати їх до безпосередньої участі в 
творчості. Співаючи в ансамблі, вони вдосконалюють музичні та вокальні 
здібності, розвивають високі духовні та естетичні почуття, емоційну культуру, 
громадянське мислення і патріотизм, активізують навчально-пізнавальну 
діяльність в галузі вокально-хорового мистецтва. 

Головною метою розучування і виконання пісень є розвиток музикальності, 
формування музичної культури, духовне збагачення особистості. Під час 
індивідуальних та практичних занять у керівників вокальних гуртків та учнів 
формуються та вдосконалюються: 1) вокально-хорові навички: правильний, 
красивий спів, співоче дихання, мелодичний і гармонічний звук, точна інтонація, 
вокальний слух, відчуття ансамблю та інше; 2) навики технічної і виконавчої 
роботи над репертуаром; 3) загально-музичні якості: світогляд, художній смак, 
почуття відповідальності з позиції учасника вокального колективу, вимогливість 
до себе і до інших, дисциплінованість. 

Правильно, з точки зору художньої цінності, цікаво, різнобічно в 
стилістичному відношенні, підібраний репертуар активно впливає на формування 
естетичного смаку учнів, їх творчого практичного досвіду, на розуміння ними 
можливостей і особливостей вокально-хорового виконавства. Позитивна 
емоційна реакція особливо добре впливає на повноцінне сприйняття музики. 

Виховання і навчання обдарованих дітей - важка і широкомасштабна задача. 
У роботі з такими учнями на занятті вокального гуртка ефективні групові та 

індивідуальні заняття  в позаурочний час. 
У методах навчання цих учнів мають переважати самостійна робота, 

частково-пошукові і дослідницькі підходи до засвоєних знань, умінь та навичок. 
Домашні завдання повинні бути творчими. 

У процесі роботи з обдарованими дітьми особливе місце посідають дії 
вчителя. Він має розробити чітку систему цілей в роботі з обдарованими дітьми, 
системний і водночас творчий підхід до вирішення завдань, вироблення в учнів 
позитивної мотивації навчання.  

Неправильний підхід до талановитих дітей, їх обожнювання породжують 
негативні наслідки.  

Обдаровані діти дуже примхливі. Вони ставлять перед собою високу 
планку, тобто дуже високий рівень вимог. Вони хочуть або все, або нічого у тому 
напрямку, де працюють. 

У наш час дуже мало обдарованих дітей, а ще менше обдарованих підлітків 
і зовсім мало обдарованих дорослих. До певного рівня талант може сам рости, а 
коли він уже пробивається в соціум, йому потрібна підтримка. - це вчитель-
порадник, це людина, яка допомагає знайти себе в юності, поки ти ще не знаєш, 
куди рухатися далі. 
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Більшість же вчителів не готові враховувати у своїй діяльності музичне 
обдарування кожної дитини. Як результат неспроможності вчителів роздивитися 
в дитині певні обдарування і допомогти реалізувати їх у практичній діяльності, 
особистість часто не може правильно обрати життєвий шлях, що зрештою 
негативно позначається на науковому та інтелектуальному потенціалі держави. 
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Стаття розкриває питання організації науково-дослідницької роботи з 
обдарованими дітьми в школі. Автор подає реалізацію моделі компетентного 
ліцеїста навчально-виховного комплексу на основі алгоритму формування 
дослідницьких навичок школярів, індивідуального плану підготовки учнівських 
наукових робіт.  
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This article is taking a view of organizing scientific-research activities with gifted 
and alented students at school. The author illustrates realization of the specific model 
− this is the model of the competent pupil of the lyceum on the ground of the algorithm 
for forming schoolchildren’s skills and abilities, according to the Preparing Plan of 
schoolchildren’s scientific-research work. 
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Освіта на сучасному етапі є єдиним стратегічним ресурсом подолання 
кризової ситуації в суспільстві, продуктивним механізмом формування 
інтелектуально-духовної еліти української нації, розбудови гуманістичного 
полікультурного простору суспільства. Саме освітня галузь на сьогодні повинна 
стати тією інтегральною ланкою щодо забезпечення зв’язку між освітою, наукою 
і виробництвом. [2] 

За визначенням ЮНЕСКО, ХХІ століття повинно стати століттям якісної 
освіти, тобто йдеться не про цінність освіти взагалі, а про креативність, дієвість 
отриманих знань, умінь ними управляти. [1] 

Дослідницька діяльність є універсальною, продуктивною формою розвитку 
інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу: учнів та 
педагогів. 

Тому у нашому навчальному закладі з 2020 року творча група з питань 
роботи з обдарованими дітьми обрала тему «Формування компетентної 
особистості школяра шляхом розвитку дитячої обдарованості». Тема обрана не 
випадково, адже проблема реалізації інтелектуального та творчого потенціалу 
дитини особливо актуальна в закладах нового типу, закладах з поглибленим 
вивченням окремих предметів, профільним навчанням тощо. 

Нове розуміння дослідницької діяльності зумовило і вибір науково- методичної 
проблеми НВК: «Розвиток інноваційної освітньої системи як чинник формування 
компетентної особистості школяра». Тема роботи творчої групи та проблема школи 
доповнюють одна одну і дозволяють виробити продуктивну інноваційну освітню 
систему, яка сприятиме формуванню компетентної особистості. 

І в цьому контексті на перший план виходить організація дослідницької 
роботи з обдарованими дітьми, яка зорієнтована на реалізацію моделі 
компетентної особистості. 

Зважаючи на мету навчально-виховного процесу освітнього закладу нового 
типу, ми запровадили таку «ідеальну» модель компетентного ліцеїста: це 
особистість, яка має яскраво виражену спрямованість на здобуття наукових 
знань, генерування нових ідей при розв’язанні навчально-творчих і 
дослідницьких завдань; знає історію і сучасні тенденції розвитку предмета 
дослідження, володіє значним обсягом інформації, має розвинене критичне 
мислення, почуття нового, велику допитливість, установку на сприйняття 
оригінального, незвичайного; вміє встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
робити висновки, аналізувати інформацію, будувати гіпотези; чутлива до 
протиріч, організована, наполеглива у досягненні мети, здатна до інтуїтивного 
передбачення, фантазування, відкритого спілкування з однодумцями. Іншими 
словами, було створено модель особистості дослідницького типу, в основу якої 
покладено аналіз сутності наукової діяльності. 
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Порівнюючи результати традиційного навчання із навчанням, де 

використовується дослідницька робота, ми зробили висновок, що остання 
позитивно впливає на становлення особистості компетентного учня. Щонайперше, 
збільшується інтерес до самостійної пошукової роботи, формується логічне 
мислення, виникає потреба в обміні знахідками, відкриттями, які зрозуміло, мають 
суб’єктивну новизну, але дуже важливі для формування дослідницьких умінь 
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школярів та роблять навчальний процес цікавим та ефективним. [3] А тому учні 
наполегливо готуються до участі у предметних олімпіадах, наукових конференціях, 
турнірах, займаються з викладачами вузів, демонструють свої здібності в багатьох 
конкурсах різних рівнів. 

Досвід роботи нашого навчального закладу свідчить про ефективність 
впровадження педагогами алгоритму формування дослідницьких умінь 
здобувачів освіти, а саме: 
 вибір навчальної теми з програмного матеріалу, вивчення якої за допомогою 

дослідницьких методів навчання, є найбільш доцільним; 
 ознайомлення з дослідницькою практикою у науковій галузі, розробка 

системи завдань, що потребують застосування досліджень для розв’язання 
відповідних проблем; 

 створення індивідуальних планів, що стимулюють школярів до участі у 
навчальних дослідженнях; 

 ознайомлення дітей з інструментарієм досліджень із навчальної теми; 
 добір відповідної літератури. 

Процес творчості неможливий без дослідження, тобто визначення 
суперечностей, їх аналізу, синтезу. Щоб робити відкриття, треба мати розвинені 
інтелектуально-творчі здібності, мотиви діяльності та якості, характерні для 
творчих здібностей. Шлях до наукової творчості – через здобуття знань, 
формування вмінь аналізувати, синтезувати, узагальнювати, класифікувати, 
систематизувати явища, події, факти. Саме науково-дослідна робота школярів є 
першою сходинкою до наукової творчості. [4] 
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При підготовці наукових робіт учителі використовують такий план 
роботи з дітьми: 

 
№ 

з/п. 
Етапи підготовки 

науково- 
дослідницької 

роботи до захисту 

Зміст діяльності 

1. 

Вибір теми 

Учень: повідомляє науковому керівникові про свої 
читацькі уподобання й висловлює бажання глибше вивчити те 
чи інше явище світового літературного процесу. 
Науковий керівник: допомагає учневі сформулювати тему й 
максимально локалізувати предмет дослідження. На цьому етапі 
окреслюються конкретизовані завдання, які має виконати юний 
дослідник, працюючи над затвердженою  

2. 

Пошуки джерел і 
робота з ними 

Учень: регулярно працює з бібліотечним каталогом, складає 
список необхідної літератури, конспектує джерела, виписує цитати 
на окремі картки, зазначаючи назву джерела, його автора, сторінки 
тощо, постійно звітуючись керівникові про зроблене. 
Науковий керівник: консультує, вчить працювати з 
першоджерелами, робити виписки, виокремлювати суттєве, 
головне, дає поради щодо відбору літератури, допомагає 
перекладати зарубіжні джерела українською мовою, спонукає учня 
до більш інтенсивної та якісної роботи, вимагає ґрунтовних 
розгорнутих звітів  3. 

Формування 
дослідницьких 
завдань. Вибір 

методів дослідження 

Учень: висуває гіпотези, чітко, за окремими пунктами, формулює 
дослідницькі завдання, вибирає методи дослідження з-поміж тих, із 
якими його знайомить науковий керівник, усвідомлює для себе, в 
чому полягатиме новизна і актуальність його роботи, яку 
практичну цінність вона матиме. 
Науковий керівник: допомагає чітко сформулювати дослідницькі 
завдання, слідкує за тим, щоб висунуті гіпотези не суперечили 
об’єкту і предмету дослідження, знайомить учня з тезаурусом 
наукових методів, керує вибором найоптимальніших із них 
залежно від поставлених дослідницьких завдань, сприяє 
усвідомленню учнем того факту, що його робота повинна стати хоч 
маленьким, але відкриттям. 

4. 

Побудова доказової 
бази 

Учень: виписує з художніх текстів, які є об’єктом дослідження, 
необхідні цитати, приклади, групує й класифікує їх у відповідності 
із дослідницькими завданнями, аналізує, коментує й пояснює їх, 
робить проміжні висновки. 
Науковий керівник: спрямовує юного дослідника на відбір 
найяскравіших фактів, допомагає відкинути зайве, несуттєве, разом 
із учнем виробляє принципи аналізу та класифікації віднайдених 
фактів, учить залучати для підтвердження власних позицій думки 
авторитетних науковців, які працювали й працюють над 
аналогічними проблемами. 

5. 

Написання роботи 

Учень: визначає структуру роботи і послідовно працює над 
кожною її частиною (вступ, два або три розділи, висновки, список 
використаної літератури, додатки), радиться з науковим 
керівником, надаючи йому почергово написаний матеріал для 
ознайомлення, звіряє усі посилання на джерела зі списком 
літератури. 
Науковий керівник: затверджує структуру роботи, уважно 
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№ 
з/п. 

Етапи підготовки 
науково- 

дослідницької 
роботи до захисту 

Зміст діяльності 

вичитує кожну написану учнем її частину, допомагає усувати 
недоліки, дає поради щодо стильового оформлення тексту, 
особливу увагу звертає на чіткість аргументації, на лаконічність і 
доказовість висновків, на відповідність схем і таблиць змісту 
дослідження та його результатам, визначає термін написання 
кожної частини роботи й вимагає неухильного їх дотримання. 

6. 

Редагування роботи 
та підготовка її 

остаточного 
варіанту до друку. 

Комп’ютерний набір 

Учень: робить чистовий варіант дослідження, ретельно вичитує 
його, виправляючи наявні орфографічні, пунктуаційні, граматичні, 
стилістичні, лексичні та фактичні помилки, ще раз звіряє зі списком 
використаної літератури всі посилання на джерела, дає на перевірку 
науковому керівникові готову роботу і в разі її схвалення (якщо 
в нього є така можливість) здійснює комп’ютерний набір тексту 
остаточного варіанту роботи і брошурує її. 
Науковий керівник: редагуе написаний учнем чистовий варіант 
роботи, вимагає від нього негайного виправлення всіх виявлених 
недоліків і рекомендує готовий текст до друку; знайомить учня із 
вимогами щодо оформлення роботи і слідкує за неухильним їх 
дотриманням під час здійснення комп’ютерного набору, допомагає 
у виготовленні естетично якісних додатків до роботи і пише 
відгук, у якому дає власну оцінку зробленого юним дослідником. 

7. 

Апробація 
учнівської наукової 

роботи 

Учень: готує до виступу на шкільній науковій конференції 
автореферат своєї роботи, звертаючи головну увагу на лаконічність 
викладу результатів дослідження та переконливість прикладів, які 
мають на меті підтвердити висунуті гіпотези, бере на озброєння 
поради шкільного психолога щодо культури усного виступу й 
спілкування з аудиторією, «вміння триматися до останнього», 
впевненості у власних силах, оптимізму тощо і мобілізує себе на 
всі 100 % під час захисту роботи. 
Науковий керівник: допомагає учневі підготувати текст 
автореферату, дає поради щодо тактики захисту роботи, сприяє 
організації серії занять зі шкільним психологом, готує рецензентів 
та опонентів, акцентуючи їхню увагу на коректності оцінок та 
критичних зауважень. 

8. 

Підготовка до 
контрольної роботи 

Учень: систематично виконує завдання наукового керівника на 
повторення програмового матеріалу з базових дисциплін, працює зі 
словниками, довідниками та енциклопедіями, у яких поглиблено 
висвітлюються питання, що потребують якісного й свідомого 
засвоєння, безперервно удосконалює свої мовленнєві вміння, 
орфографічні, пунктуаційні та граматичні навички, збагачує 
пам’ять знаннями лінгвістичного історико-літературного та 
літературознавчого характеру. 
Науковий керівник: розробляє спеціальну програму 
індивідуальної підготовки учня до першого етапу 
міського конкурсу-захисту учнівських наукових робіт; складає 
розклад щотижневих занять і комплекс спеціальних, підвищеної 
складності. 

Підготовка компетентного випускника складається із загальноосвітнього 
компоненту та виховного компоненту змісту освіти. 

Крім того, професійний компонент реалізується через діяльність наукового 
товариства учнів «Допитливі інтелектуали».  
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СТРУКТУРА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 
З УЧНЯМИ НВК № 9 

 
Метою наукового товариства є: 

1. Створення єдиного учнівського товариства зі своїми традиціями. 
2. Виявлення інтересів та нахилів здобувачів освіти до дослідницької діяльності, 

створення оптимальних умов для реалізації їхнього творчого потенціалу. 
3. Вироблення лідерської компетентності школярів. 
4. Професійна орієнтація здобувачів освіти. 
5. Поглиблена підготовка членів товариства до самостійної пошукової роботи. 
6. Створення умов для залучення до колективної науково-дослідницької 

діяльності школярів різних вікових категорій, для їх спільної роботи з 
професійними дослідниками. 

7. Здійснення досліджень, які мають практичне значення. 
8. Розробка та реалізація дослідницьких проєктів, що грунтуються на вивченні 

проблем як свого регіону, так і всієї України, та вибудовують стратегію щодо 
їх розв’язання. 

9. Пропаганда досягнень науки й техніки. 
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Верховним органом товариства є загальні академічні збори (конференція) 
дійсних членів товариства, які відбуваються не менш як раз на рік. Збори 
заслуховують і затверджують звіт президента товариства або його заступника. 
Очолює наукове товариства президент, якого обирають на щорічній конференції. 
Координує роботу товариства заступник директора з наукової роботи. На 
конференції обирають і раду товариства, яка на чолі з президентом планує, 
координує та здійснює контроль діяльності наукового товариства 

«Допитливі інтелектуали», надає необхідні методичні рекомендації 
педагогам, сприяє популяризації дослідницької роботи серед учнів школи. 

Досвід педагогічного колективу НВК, високі результати роботи з 
обдарованими дітьми свідчать про ефективність впровадження алгоритму: 

«інноваційне освітнє середовища розвиток обдарованості – компетентна 
особистість». І саме дослідництво у шкільній освітній системі є перспективним  
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ МАЛІЙ АКАДЕМІЇ НАУК 

В УМОВАХ ВОЄНОГО ЧАСУ 
У статті присвячена розкрито особливості організації освітнього процесув 

Полтавській обласній Малій академії наук  в умовах воєного часу.  Пропонується 
аспектна характеристика деяких підходів щодо реалізації освітнього процесу в 
закладі позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму. 

Ключові слова: обдаровані діти, дистанційне навчання, інтегровані 
заняття,  творча активність. 

The article is devoted to the peculiarities of the organization of educational 
processes in the Poltava Regional Small Academy of Sciences in wartime. An aspect 
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description of some approaches to the implementation of the educational process in an 
out-of-school educational institution of research and experimental direction is offered.  

Key words: gifted children, distance learning, integrated classes, creative activity. 
 
За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі творчої 

особистості в суспільстві значної актуальності набула система роботи з 
обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація 
такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору 
обдарованих вихованців і створив умови для розвитку їх природного творчого 
потенціалу. 

Полтавська обласна МАН підтримує розвиток освіти в регіоні і дбає про те, 
щоб повернути дітям їхнє невід’ємне право на доступ до знань, порушене з 
початком військової агресії з боку росії. 

Існує думка, що обдаровані діти не потребують допомоги дорослих, не 
відчувають потреби в особливій увазі і керівництві. Але насправді такі діти 
найбільш чутливі до оцінки їхньої діяльності, поведінки і мислення, вони більш 
сприйнятливі до сенсорних стимулів і краще розуміють відносини і зв'язки. 
Обдарована дитина схильна до критичного ставлення не тільки до себе, але і до 
оточуючого. Тому педагоги, які працюють з обдарованими дітьми, мають бути 
досить підготовленими до роботи з обдарованими дітьми саме в такий час.  

Особлива психологічна якість обдарованих дітей – їх здатність 
прогнозувати можливі ситуації, способи розв’язання проблем, внутрішньо 
програвати ситуації ризику й небезпеки, а також знаходити можливі виходи із 
таких ситуацій. 

Саме тому, в умовах війни педагогічний колектив намагається гнучко 
підходити до організації роботи закладу та налаштовувати освітній процес так, 
об він був комфортним і нетравмівним для дітей та педагогів. 

Полтавська обласна МАН створює умови для реалізації можливостей 
дитини, знявши обмеження, що заважають їй розвивати власні здібності. 
Обдаровані діти в умовах воєного стану особливо потребують позитивної 
педагогічної уваги.  

Під час роботи з обдарованими дітьми обов’язковою є гнучкість в 
організації навчання. Для оптимізації освітнього процесу серед вихованців 
закладу на початку військової агресії було проведено анкетування, метою якого 
було визначити місцезнаходження дитини (у Полтавській області, в Україні, але 
за межами області, за кордоном) та можливості навчання у дистанційному 
форматі. 89 % вихованців підтвердили готовність продовжити навчання. На 
педагогічній раді було обговорено аспекти організації дистанційного навчання в 
умовах воєнного стану в закладі. Педагогічні працівники визначилися з 
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політикою організації навчання гуртківців в нових реальних умовах. 
Однозначно, що у освітній процес потрібно закласти «універсальну» можливість 
для навчання. Серед загальнодоступних і простих сервісів, обраних педагогами 
для навчання учнів основне місце зайняла система відеоконференцій ZOOM, 
Google Classroom і Viber. Комплекс цих сервісів створив оптимальні умови для 
забезпечення як доступу до навчальних матеріалів, зворотного зв’язку, так і 
живого спілкування з вихованцями. Саме ці сервіси, на думку керівників секцій, 
дають можливості навчатися вдома у власному темпі і в спокійній обстановці як 
синхронно так і асинхронно. Окрім цього отримати доступ до навчальних 
матеріалів можна в будь-який час, в будь-якому місці і з будь-якого гаджету. 
Дитина може обирати свій шлях з опанування теми.  

Таке навчання сприяє самоорганізації та таймменеджменту і розвиває 
відповідальність, навички ефективної комунікації.  

Важливим є підтримка соціально-емоційної складової освітнього процесу. 
В такий непростий воєнний час в освітньому процесі особливого значення 
набуває емпатія – здатність педагога зрозуміти, в якому стані знаходяться учні. 
Створенню здорової, позитивної атмосфери сприяють педагоги. Обов’язковим є 
включення в структуру онлайн уроку емоційної перерви. Це може бути 
фізкультхвилинка, завдання на креативність. Педагоги закладу використовують 
вправи, які рекомендують психологи та психотерапевти. Важливо, щоб діти 
набули навичок самодопомоги під час стресу, застосовують дихальні чи тілесні 
вправи, що допомагають заспокоїтися та зняти напругу. Обов’язковим є 
визнання досягнень дитини через комплімент, позитивний відгук, емодзі. 

Під час обговорення було внесено зміни до навчальних планів. Метою цих 
змін стала необхідність зробити освітній процес максимально цікавим, 
різнобічним, результативним. Кожен педагог переглянув календарний план до 
кінця навчального року і спланував заняття у найбільш зручний спосіб, 
створюючи для дітей комфортну, довірливу обстановку. 

Основними векторами діяльності педагога-позашкільника в дистанційному 
навчанні є проєктування і організація освітнього контенту, формування 
освітнього середовища групи та створення банку завдань, лабораторних та 
практичних робіт та експериментів. 

Дистанційне навчання під час війни – це не про досягнення дітей з предмету, 
а про їх психологічну підтримку. Надзвичайно важливо не вимагати 
запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є 
багатоваріативні способи; підкреслювати інтерес дітей до нового; заохочувати 
оперування предметами, матеріалами, ідеями. Такі підходи розсіюють страх у 
талановитих дітей.  
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Для цього на секційних заняттях педагогами пропонуються цікаві факти, 
випадки, технічні та наукові ідеї, створюються проблемні ситуації, що 
вимагають альтернативи, прогнозування, уяви. Необхідно стимулювати і 
підтримувати ініціативу гуртківців, самостійність.  

Методи роботи з вихованцями керівник секції обирає відповідно до 
навчального предмета, віку дітей та їхніх можливостей. Перевага надається 
проблемним, пошуковим, творчим методам роботи. В умовах війни бесіда або 
діалог кращі за інструкції чи розповіді, а творче завдання — за вправи. 

Акцент робиться на дискусійних, партнерських варіантах і формах 
актуалізації опорних знань та закріпленні теоретичного матеріалу, що сприяє 
розвитку актуальних соціальної та громадянської ключових компетентностей. 

Цікавими для вихованців є інтегровані заняття, які називаються періодами 
творчої активності. На таких заняттях об’єднується декілька секцій різних 
профілів науково-дослідницької діяльності. Дітям підкидаються проекти, які 
можуть захоплювати, адже багато геніальних рішень з'являється в такий момент. 
Діти залучаються до роботи з розробки та впровадження власних творчих 
задумів та ініціатив, створюються ситуації вільного вибору і відповідальності за 
обране рішення. Завдання педагогів відзначати досягнення вихованців, 
підтримувати та стимулювати активність, ініціативу, пошук.  

Саме в такі періоди і зароджуються науково-дослідницькі роботи, які 
згодом можуть бути представлені на Всеукраїнському Конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.   

Крім того, найбільш ефективною, особливо в умовах воєнного стану, є 
максимально індивідуалізована робота – творчі завдання, дослідницька робота 
тощо.  

Важливим питанням в умовах воєнного стану стало залучення обдарованих 
учнів до онлайн проєктів, зокрема міжнародних. Якраз індивідуальна 
робота і вирішує цю проблему.  

Таким чином, під час війни роль Полтавської Малої академії наук значно 
більша, ніж освітня. Полтавська МАН , як інші заклади позашкільної освіти, 
стала осередком, що об’єднує учнів, викладачів, батьків, учителів. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ВІЗУАЛЬНО-ХУДОЖНЬОЇ 
КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

Анотація: У статті проведений аналіз візуальної та художньої комунікації 
як компоненту професійної підготовки майбутніх вчителів технологій з 
графічного дизайну. Розкривається специфіка візуальної комунікації у 
контексті реалізації сучасного освітнього процесу, а також теоретичний і 
практичний зміст навчання майбутніх вчителів технологій візуально-художній 
комунікації. 

Ключові слова: візуальна комунікація, візуально-художня комунікація, 
графічний дизайн, майбутні вчителі технологій, художня комунікація. 

Annotation: The article analyzes the visual and artistic communication as a 
component of professional training of future teachers of technology in graphic design. 
The specifics of visual communication in the context of the modern educational 
process, as well as the theoretical and practical content of training of future teachers 
of visual and artistic communication technologies are revealed. 

Key words: visual communication, visual and artistic communication, graphic 
design, future teachers of technology, artistic communication. 

 
Динамічний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у 

сучасному суспільстві спричинив зміну способів взаємодії між людьми, 
швидкість передачі інформації, а також форм масової комунікації. Інформаційні 
процеси у суспільстві об’єднали у медіаполі масову комунікацію, художньо-
мистецькі форми та сучасні комунікативні технології. Візуальна комунікація є 
важливим засобом взаємодії у віртуальному інформаційному середовищі, що 
характеризується можливістю спрямованого спілкування [3, с. 11]. Враховуючи 
це, в сучасних умовах система підготовка майбутніх педагогів вимагає розвитку 
у них компетентностей в сфері візуальної комунікації, яка полягає у здатності до 
формування зрозумілих інформаційно-візуальних повідомлень, що будуть 
володіти сукупністю формально-художніх якостей. 

Необхідність включення до змісту підготовки майбутніх вчителів 
технологій питань візуально-художньої комунікації пов’язана також з тим, що 
розширення комунікативних можливостей людей засобами комп’ютерно-
мережевих технологій не сприяє розширенню їх світогляду та усвідомленості 
знань. Водночас, захоплення дітей і молоді можливостями мережевого 
спілкування викликає розвиток у них «кліпового» типу мислення, а тому у 
процесі навчання вони сприймають переважно візуальну інформацію.  
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Удосконалення змісту підготовки майбутніх вчителів в умовах 
реформування освітньої системи в Україні та необхідність впровадження у 
закладах освіти сучасних інформаційно-візуальних технологій викликало 
потребу у включенні до навчального плану графічного дизайну та комп’ютерної 
графіки. У контексті питання щодо викладання цих дисциплін виникає проблема 
формування сучасних підходів до реалізації змісту графічного дизайну як 
складової професійної компетентності майбутніх вчителів технологій. Зокрема, 
особливого значення набувають проблеми формування графічних 
компетентностей та візуально-художньої культури на заняттях з графічного 
дизайну, що спрямовані на формування у студентів навичок передачі візуальної 
інформації сучасними графічними засобами. 

Аналіз наукової літератури дозволив окреслити сутність художнього та 
естетичного аспектів візуальної комунікації, що пов’язані із продуктами творчої 
діяльності – сприйняття, осмислення, ментального освоєння продуктів цієї 
діяльності її адресатами. Вивчення цих аспектів візуально-художньої 
комунікації дозволило більш глибоко зрозуміти важливість такої сфери 
життєдіяльності людини як естетичне освоєння та художньо-графічне 
відображення навколишнього середовища, що знаходить виявляється у 
медіакультурі та мистецтві. 

За визначенням Л. Сухорукової, візуальні комунікації є областю знань, що 
охоплює проблеми передачі візуальних повідомлень, а також взаємодії з їх 
допомогою. Візуальні повідомлення охоплюють цілий спектр наочної 
інформації – друкований текст, фотографії, ілюстрації, діаграми і графіки, 
таблиці, інтерфейси тощо. Вчена відзначає, що якісний дизайн візуального 
повідомлення здатний викликати у людей необхідні емоції, стимули та потік 
думок – тобто є засобом передачі не лише фактичної інформації, а й відчуттів та 
переживань [6]. Л. Макарук розглядає «візуальну комунікацію» як вид 
спілкування за допомогою графічних різних засобів, які швидше привертають 
увагу слухача, активуючи у свідомості візуальні образи через апеляцію до 
сенсорних органів [5]. Візуальна комунікація є важливою сферою професійної 
діяльності вчителя технологій, адже сформованість компетентностей у даному 
напрямку є запорукою забезпечення ефективного спілкування з учнями, шляхом 
розробки і використання різноманітних продуктів візуальної комунікації. 

У контексті викладання графічного дизайну для майбутніх вчителів 
технологій вважаємо за необхідність розглядати візуальну комунікацію спільно 
з художньою комунікацією, що розглядається нами як процес передачі 
реципієнту змісту художньої інформації, яка включає відношення до певної 
проблеми, художню концепцію, ціннісні орієнтації та емоційне наповнення [7]. 
Художня комунікація є видом діяльності педагога, що включає інтелектуальну 
та емоційну складові. Засобами художньої комунікації на занятті можливо 
створити позитивні умови для творчого розвитку особистості, шляхом створення 
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умов для проживання і переживання певних дій, спрямованих на 
самоусвідомлення, що відповідає сучасним педагогічним підходам до реалізації 
освітнього процесу [4]. Саме художня комунікація є важливим інструментом у 
роботі сучасного педагога, а засоби візуальної комунікації є потужними 
інструментами для її трансляції. Враховуючи це, виникає потреба у розробці 
сучасних підходів до навчання студентів основам візуально-художньої 
комунікації на заняттях з графічного дизайну. 

Розглядаючи проблему навчання майбутніх вчителів технологій візуально-
художньої комунікації провідне місце займає освітнє середовище, що має 
використовувати новий тип аудіовізуальної реальності, спрямовуючи навчальну 
діяльність у русло співтворчості, надаючи студентам ініціативу для створення, 
доповнення, зміни, спрощення або ускладнення засобів візуально-художньої 
комунікації у процесі виконання навчальних завдань за власним баченням та 
інтересами. 

Графічний дизайн у змісті навчання майбутніх вчителів технологій виступає 
універсальним засобом комунікації на рівні почуттів та змісту, що передбачає 
формування готовності у студентів до переосмислення звичайних засобів 
візуально-художньої комунікації у педагогічному процесі (наприклад, об'єктів 
дизайну інтер’єру як складової візуального освітнього простору). Оволодіння 
візуально-художніми комунікаціями у процесі навчання графічному дизайну 
передбачає формування у студентів сукупності умінь і навичок здійснювати 
пошук найкращих рішень, щоб візуальна комунікація у ході навчального 
процесу була ясною, живою і не спотворювали закладеного у неї значення. 
Майбутній вчитель технологій має оволодіти уміннями відходити від 
стереотипів, штампів, і банальних прийомів. 

Важливим аспектом навчання візуально-художній комунікації є засвоєння 
студентами ключових характеристик дизайн-об’єкту, що здійснюють сильний 
вплив на людину (колір, пластика, ритм та ін.), а також набуття ними навичок 
роботи з інструментами для формування у людей образів та емоцій, які здатні 
формувати їхнє світосприйняття [1]. 

У структурі інтелектуальної діяльності людей зорові образи-знаки 
(візуалізація) відіграють особливе місце. Наукові дослідження показують, що на 
початковому етапі творчого процесу візуальні образи відіграють визначну роль. 
Простежуючи лінію взаємодії дискурсивних і образних складових мислення, 
очевидним є переважання швидкості інтерпретації смислу і ємності образно-
графічних форм відображення інформації у повідомленні [2]. Враховуючи це, в 
основі методичних підходів до навчання графічному дизайну має лежати 
практична робота з образною інформацією, дослідження візуальних повідомлень 
через призму художньо-графічного відображення інформації. У більшості 
випадків застосування такого підходу дозволяє надавати студентам поштовх для 
пошуку та реалізації власних ідей. 
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Теоретичні основи візуальної комунікації студенти набувають у процесі 
аналізу власного досвіду застосування: здійснення аналізу існуючих візуально-
художніх повідомлень; формування типології візуально-художніх повідомлень; 
аналіз їх ролі і значення; ефективність окремих засобів; доречність застосування 
художніх засобів і форм; естетична виразність візуального повідомлення тощо. 

Основними напрямами практичних завдань для розвитку навичок студентів 
з візуально-художньої комунікації є: розвиток художньо-образного мислення за 
допомогою практичних завдань і вправ; створення художніх образів і візуальних 
повідомлень навчального призначення з допомогою прийомів стилізації. 

Практичний зміст навчання візуально-художній комунікації майбутніх 
вчителів технологій має включати систему лабораторних робіт, у процесі яких 
будуть закріплюватися знання учнів та формуватимуться практичні уміння і 
навички. Одним із завдань у контексті лабораторних робіт пропонуємо розробку 
інфографік різного призначення. Зміст навчальної діяльності студентів 
передбачає реалізацію образного виявлення змісту повідомлення, а також 
безпосередню розробку інфографіки засобами графічного редактора. Необхідно 
відзначити, що спочатку при створенні інфографіки відбувається створення 
графічного зображення традиційними техніками, а потім – відтворюється 
засобами комп’ютерної графіки. 

Таким чином, у результаті навчання основам візуально-художньої 
комунікації майбутніх вчителів технологій, в них повинні бути сформовані такі 
предметні компетентності: формувати художню концепцію дизайн-проекту; 
визначати функціональні та естетичні особливості формотворчих засобів 
дизайну у комунікативному просторі; застосовувати теорію і методику дизайну 
у процесі візуалізації даних. 
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ПЕДАГОГІЧНА ДІАГНОСТИКА ОБДАРОВАНОСТІ 
В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: 

ВИДИ, МЕТОДИ, ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ  
Дана робот а складаєт ься з двох част ин: перша част ина присвячена вивченню 

т ермінів «Обдарованіст ь», «Діагност ування». У другій част ині подано інформацію 
щодо мет одів т а видів діагност ування обдарованост і під час уроку іноземної мови. 
В кінці робот и  висновок т а список використ аних дж ерел. 

Ключові слова: Педагогіка, психологія, педагогічна діагност ика, обдарованіст ь, 
іноземна мова. 

This work consists of two parts: the first part is devoted to learn the terms« 
Aptitude» and «Diagnostics». In the second part there is the information about 
methods and kinds of aptitude’s diagnostics. At the end of the work there is the 
conclusion and the bibliography.  

Key words: Pedagogy, psychology, pedagogical diagnostics, aptitude, foreign 
language.  

 
Перша частина: поняття «обдарованість», «діагностування» 
Організовуючи навчально виховний процес з фахової дисципліни, у 

кожного вчителя гостро постає питання у необхідності виявити та 
продіагностувати обдарованих учнів. Але, перш ніж ознайомитися із методами 
діагностики, треба вияснити значення терміну « обдарованість». 

Обдарованість – комплекс тих якостей, якими володіє особистість. Поняття 
обдарованості включає  в себе такі індивідуальні здібності: 

‒ Спостереження; 
‒ Високий ступінь концентрації уваги; 
‒ Асоціативне мислення; 
‒ Розвинена уява і фантазія; 
‒ Високий ступінь логічного мислення; 
‒ Швидке запам’ятовування; 

mailto:wika.serikova@gmail.com
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‒ Авторські ідеї розв’язування поставлених задач і завдань. 
Зазвичай, кожна людина ( учень, особистість) володіє певними здібностями 

із самого народження. Дуже важливо вчасно виявити їх та розвивати. Особливо 
важливим є створення індивідуальних умов навчання для таких дітей.  

Наступний пункт для розгляду – термін «діагностування». Під цим 
поняттям, простими словами, розуміють перевірку рівня сформованості 
вказаним нами вище пунктів. 

У практиці сучасної школи можна визначити три підходи у виборі форм 
навчання: 

‒ Обдаровані діти навчаються в звичайній школі, але за індивідуальною 
програмою, яка містить елементи «збагачення» і «прискорення»; 

‒ Створення спеціальних шкіл, гімназій, ліцеїв для обдарованих дітей;  
‒ Створення особливих класів та спеціальних програм  у структурі масової 

загальноосвітньої школи. 
Найчастіше використовують стандартизовані методи вимірювання 

інтелекту: шкала інтелекту Станфорда-Біне, тест Слоссона, Векслерівська шкала 
інтелекту. Під час діагностування враховується всебічний розвиток дитини.  

Шкала інтелекту Станфорда-Біне 
Шкала Стенфорд–Біне отримала популярність у всьому світі. Вона мала 

декілька редакцій (1937, 1960, 1972, 1986). В останній редакції вона 
застосовується і в даний час. Показник IQ на довгі роки став синонімом 
інтелекту. Новостворювані інтелектуальні тести стали перевірятися на 
валідність шляхом зіставлення з результатами шкали Стенфорд–Біне. Оцінка 
тестів для кожного віку З 3 до 10 років - на кожний рік дається 6 завдань, кожне 
оцінюється в 2 пункти (місяця); 12 років - 6 завдань, кожне по 4 пункти (місяця); 
14 років - 5 завдань, кожне по 4,8 пунктів (місяця); Ср. дорослі - 6 завдань по 5 
пунктів (місяців); Дорослі вис. рівня. - 5 завдань по 7,2 пункти (місяця). 

 

Малюнок 1.1 



289 

Малюнок 1.2 
 

 

Малюнок 1.3 
  

Векслерівська шкала інтелекту 
Векслерівські методики були розроблені для трьох вікових діапазонів: для 

дорослих починаючи з 16 років, дітей 6-16 років і дошкільників (останній варіант 
- від 3 до 7 років 3 місяців).У кожній методиці первинні показники кожного 
субтеста переводяться в стандартні з М = 10 і а = 3. Потім роздільно 
обчислюються коефіцієнти інтелектуальності для вербальних і невербальних 
шкал, а також повний показник. Норми для тестів Векслера мають межу 85 і 115. 

Тест Слоссона 
Цей вид діагностики призначений для вимірювання інтелекту дітей і 

дорослих, дає одну узагальнену оцінку інтелектуального розвитку на основі 
даних про словарний запас, вербальні і математичні думки і пам'ять. 

При проведенні практичних досліджень потрібно враховувати 
довготривалість процесу виявлення обдарованих дітей, оскільки він пов’язаний 
з динамікою розвитку. Педагогічна діагностика є обов’язковим компонентом 
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освітнього і виховного процесу. Складно без подібних досліджень вести мову 
про ефективне управління дидактичним процесом. 

Друга частина: методи і види діагностування обдарованості під час 
уроку іноземної мови  

Вчитель мусить слідкувати за рівнем успішності під час викладання своїх 
навчальних предметів. У цій частині доповіді продемонстровано  практичний 
досвід діагностики і роботи з такими дітьми.  

Початкова школа: 
‒ Спостереження за проявом зацікавленості;  
‒ Швидкість запам’ятовування нової лексики; 
‒ Письмовий диктант ( спочатку дитина переглядає список слів,фраз, а потім 

самостійно продукує їх на письмі); 
‒ Вміння прочитати слова і речення за вчителем та самостійно; 
‒ Розуміння більш ніж 50% усного іноземного мовлення;  
‒ Вміння усно за шаблоном продукувати власне мовлення (враховуються 

паузи, темп, частота або відсутність підглядування).  
Середня та старша школа: 

‒ Розуміння основного змісту прочитаного тексту, переказ іноземною мовою, 
аналіз тексту; 

‒ Сприймання більшої частини усного іноземного мовлення іншої особи; 
‒ Вміння висловлюватися іноземною мовою ( враховується вік, темп, кількість 

помилок); 
‒ Написання тексту іноземною мовою ( для середньої ланки – переробити за 

шаблоном, для старшої – власні висловлювання). 
Для діагностики використовуються також інтерактивні вправи із 

застосуванням гаджетів, завдання на перестановку букв, знаходження зайвого 
поняття. 

Після виявлення рівня обдарованості дитини з іноземної мови, важливо 
підтримувати і стимулювати до подальшого розвитку, так як існує загроза 
запустити талант. У дитячому віці підтримувати і розвивати здібності легше, ніж 
у дорослому. Це пов’язано із когнітивними функціями мозку, які з віком 
послаблюються у більшості людей. 

ВИСНОВОК. У сучасній педагогіці використовуються різні способи 
діагностування рівня обдарованості. Найпростішими з таких прийомів  є 
спостереження. Воно полягає у безпосередньому сприйнятті, реєстрації певних 
фактів. У педагога формується повноцінне уявлення про ставлення учнів до 
навчального процесу, ступеня самостійності, рівнем пізнавальної активності, 
посильності та доступності навчального матеріалу. 

Обдарованість – сукупність якостей, якими володіє особистість. 
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Діагностування – процес виявлення рівня сформованості особи з 
різноманітних сфер діяльності, а також створення умов для утримання або 
покращення результату. 

Саме тому в педагогічній діагностиці, використовуваної в загальноосвітніх 
школах, ліцеях, гімназіях, проводяться комбіновані види дослідження. 
Наприклад, при переході дітей із початкової школи в середню ланку психолог 
аналізує їх адаптацію до нових умов, використовуючи спеціальні діагностичні 
тести. 

Різні види вивчення індивідуальних здібностей школярів дозволяють 
виявляти обдарованих і талановитих дітей, створювати для них індивідуальні 
освітні траєкторії. 

Серед найпопулярніших тестів на виявлення обдарованості вважаються: 
шкала інтелекту Станфорда-Біне, тест Слоссона, Векслерівська шкала інтелекту. 
Під час діагностування враховується факт довготривалості процесу. 
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ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В КОНТЕКСТІ НОВИХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

Анотація. У статті проаналізовано теоретичні аспекти виховання 
обдарованої особистості в контексті сучасних суспільних викликів. 
Акцентується увага щодо важливості виховання на цінностях, які є 
фундаментом освіти і однією з умов формування людини та суспільства.  

Ключові слова: обдарованість, всебічний розвиток особистості, 
національно-патріотичне виховання, громадянин, патріот, національна 
самосвідомість, система цінностей. 

Annotation. The article analyzes the theoretical aspects of educating a gifted 
person in the context of modern social challenges. Emphasis is placed on the 
importance of education on the values that are the foundation of education and one of 
the conditions for the formation of man and society. 

Key words: giftedness, comprehensive development of personality, national-
patriotic education, citizen, patriot, national self-consciousness, system of values. 

 
Серед найбільш цікавих і загадкових явищ природи дитяча обдарованість 

завжди буде посідати одне з провідних місць. Упродовж багатьох століть 
науковці, учителі та психологи різних країн намагаються знайти визначення 
поняття «обдарованість» та вирішити складні питання щодо діагностування, 
розвитку, навчання та виховання обдарованих дітей. Однак досі нікому не 
вдавалося осягнути цей феномен, бо кожна дитина – унікальна особистість, цілий 
світ, багатий, розмаїтий, нерозгаданий, неповторний. Завдання педагога – 
побачити, розвивати, допомогти дитині, скористатися цією неповторністю, 
зуміти піднятися, сягнути тих висот, де розкривається зміст дитячого єства. 
Важливим у цьому процесі є не лише подача навчального матеріалу, а й уміння 
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підтримати учня, підготувати підґрунтя для того, щоб дитячі здібності були 
реалізовані, стимулювати позитивну мотивацію, виховувати особистість. 

Всебічний розвиток учнівської молоді не може обмежуватись лише 
формуванням компетентностей. Головною метою освіти сьогодні є виховання 
цілісної творчої особистості, здатної на свідомий та відповідальний вибір 
(«Виховуй в собі Людину – ось що найголовніше, інженером можна стати за 
п’ять років, учитись на людину треба все життя», – В. Сухомлинський) [6]. 
Особистістю людина стає у процесі виховання.  

Проблема виховання обдарованої дитини існує стільки, скільки існує сама 
педагогіка. Аналіз наукових праць і практичного досвіду дає змогу зробити 
висновки, що на перший план доцільно висувати ідею гармонійного розвитку 
особистості. Завдання педагога – розвивати в обдарованої дитини працьовитість, 
цілеспрямованість, вміння завершувати розпочату справу, силу волі, дати моральні 
орієнтири. Український професор Підласий І.П. акцентує увагу педагогів на тому, 
що головним є не предмет, якому навчають, а особистість, яку формує вчитель, те, 
як він вчить мислити, опановувати та самостійно продукувати знання, а не лише 
передавати знання та досвід попередніх поколінь [3] . 

Виховання потрібно будувати так, щоб спонукати дитину до 
самовиховання, яке базується на самоповазі особистості, вмінні володіти собою, 
оперувати своїми розумовими, фізичними і моральними ресурсами, здатності 
критично оцінювати свої здібності й дії. Треба вірити в дитину, прислухатися до 
її ідей та думок, дати їй можливість бути собою, простір для творчості, приймати 
її з усіма особливостями характеру. «Немає людини, – писав В.О.Сухомлинський 
у праці «Павлиська середня школа», – в якій внаслідок умілої виховної роботи 
не розкрився б самобутній талант, немає сфери діяльності, в якій людська 
індивідуальність не досягла б розквіту...» [6]. А у статті «Народний учитель» 
Василь Олександрович зазначав: «…якщо в школі, скажімо, шістсот учнів, то це 
означає, треба шукати шістсот індивідуальних стежок» [7]. 

У концепції НУШ передбачено виховання на загальнолюдських цінностях 
та патріотизмі. Дітей мають привчати до відповідальності, поваги до гідності, 
прав, свобод, законних інтересів людини, екологічної культури, доброти, 
милосердя, толерантності, терпимості, шанобливого ставлення до сім’ї. Завдання 
школи – створювати психологічно комфортну атмосферу, дати  орієнтири, 
пояснювати, як вчинки, цінності людини впливають на інших та на її життя. 
Новий освітній простір має стати середовищем, яке виховує успішну й щасливу 
людину. Для цього вчитель має бути не лише носієм знань, а й мудрою, доброю 
людиною, носієм цінностей. Як зазначала Софія Русова, «учитель, який передає 
дитині лише знання, – це ремісник, той, хто, виховує характер, – справжній 
митець своєї справи» [4]. 
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Концепція «Нової української школи» пропонує нам педагогіку партнерства 
в основі якої – взаємодія та спілкування між учителем, учнем і батьками. Учні, 
батьки та вчителі є рівноправними учасниками освітнього процесу. Нова школа 
допомагатиме батькам здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, 
ефективні способи виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот 
залежно від її індивідуальних особливостей [1].  

Навчання відбувається якраз в ті роки, коли людина свідомо обирає 
цінності. Не може вчитель, батько чи матір дитини якісно передати ціннісну 
життєву філософію дітям, якщо самі не сповідують її. Кожна дитина довіряє не 
тому, що чує, а тому, що бачить. Тому в першу чергу маємо виховувати себе. 
Доречно згадати слова Любомира Гузара: «Зараз ініціативу можна проявляти 
вільно, але має бути готовність узяти на себе відповідальність. Не треба 
вказувати молоді, що робити, вона розбереться сама. Важним є виховати в ній 
правильні цінності і дати правильні орієнтири» [9].  

Саме цінності є фундаментом освіти і однією з основних умов формування 
людини та суспільства. Життєві цінності створюють фундамент особистості 
людини. Ідеї, принципи, переконання, орієнтири, тобто цінності, наповнюють 
життя сенсом, формують характер, зрештою визначають долю людини, людства 
загалом. Людина має вміти визначати для себе цінності і розуміти, 
усвідомлювати, що вони виявляються не в словах, а в діях, в повсякденному 
житті.  

Сьогодні, у контексті нових суспільних викликів, коли Україна стоїть перед 
серйозними загрозами збереження державного суверинітету, територіальної 
цілісності, збереження українства як нації, виникає необхідність переглянути 
практику виховної роботи, яка, безумовно, є важливою складовою освітнього 
процесу. Виникає необхідність формування нових ціннісних орієнтацій, нових 
ціннісних ідеалів, ціннісного світогляду людини. Акцентується увага на 
загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу, 
цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах 
верховенства права, дотримання прав, свобод людини і громадянина, принципах, 
визначених Законом України «Про освіту». Нині метою виховання є формування 
морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно 
самореалізується в соціумі. 

Тому основною метою виховної роботи має бути формування системи 
цінностей і якостей особистості, що досягається спільними діями навчального 
закладу і сім’ї. Батьки та вчителі повинні статі партнерами, активними 
співучасниками великого творчого процесу виховання учнів. 

Про виховання на цінностях Сухомлинський висловлювався ще у минулому 
столітті: «Людину треба вчити, що вона живе не в пустелі, а серед людей. Кожен 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
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твій крок врешті-решт позначається на твоєму ближньому, тому що ідеш ти 
кудись і з якоюсь метою; кожне твоє слово в душі іншого відгукнеться, але як 
воно відгукнеться – залежить від тебе. Вже те, що ти дивишся на навколишній 
світ і бачиш його, таїть в собі добро і зло; усе залежить від того, що і як ти бачиш» 
[6]. Ціннісні орієнтації, соціально значущі уявлення про те, що таке добро, 
справедливість, патріотизм, любов, дружба тощо, формуються в ході соціалізації 
особистості. Спочатку людина набуває досвіду попередніх поколінь, а вже потім 
набуває власного досвіду, який допомагає їй адаптуватися в соціумі. У процесі 
навчання, розвитку, накопичення життєвого досвіду особистість набуває 
здатності самостійно вибирати цінності. Наше завдання – допомогти учнівській 
молоді правильно зорієнтуватися у виборі цінностей, сформувати уміння та 
здатність оперувати ціннісними категоріями (громадянські, суспільні, 
національні, родинні, релігійні, особисті). Цінності в освіті мають бути не просто 
добіркою хороших та гідних правил життєдіяльності в соціумі, а внутрішньою 
потребою, принципами, які допоможуть у дорослому житті не лише обрати 
професію, знайти своє покликання, але й реалізувати свій творчий потенціал, 
стати гідним громадянином. 

Враховуючи той факт, що в Україні війна, національно-патріотичне 
виховання молодого покоління визнано проблемою загальнодержавного 
масштабу і має стати пріоритетним завданням як держави, усіх гілок і органів 
влади, ЗМІ, культури і мистецтва й загалом, освітньої галузі зокрема.  Освітній 
заклад має стати для дитини осередком становлення громадянина-патріота 
України, з активною життєвою позицією дієвого, готового до конкретних дій на 
користь держави [8]. Громадянське, патріотичне виховання закладає підвалини 
для формування свідомих нинішніх і прийдешніх поколінь. Французький 
філософ і письменник ХVІІІ ст. Жан-Жак Руссо сказав: «Належте до різних 
політичних течій, сповідуйте різі релігії, але не забувайте, що ви - французи». 
Формуючи патріота сьогодні, прогнозуємо майбутнє нашої країни.  

Отож, основними завданнями виховної роботи в освітньому закладі є 
формування цілісної системи виховання, виміром якої буде всебічний розвиток 
людини як особистості соціально адаптованої, високоморальної, громадсько-
орієнтованої, здатної до самореалізації, що сприятиме становленню, розвитку 
суспільства та відродження України. 
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Передумовою економічного розвитку  кожної держави є наполеглива й 

творча робота її педагогічної спільноти з інтелектуального розвитку дітей та 
юнацтва, науково-технічні розробки вітчизняної наукової спільноти, що 
використовуватимуться у високо-технологічному виробництві. Завдяки 
гармонійному поєднанню культурних традицій народів, що споконвіку живуть в 
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Україні, з досягненнями професійної школи в сфері інформаційних технологій 
українські спеціалісти є конкурентоспроможними як на європейському, так і 
світовому ринку праці. Високі результати діяльності  освітньої сфери нашої 
держави спонукали українських політиків до реформування діючої системи 
освіти. В реформуванні освіти дітей та дорослих громадян нашої країни 
використовується досвід розбудови освітніх систем економічно розвинених 
країн світу. Досвід східної країни Сінгапур, де розквіт держави завдячується, за 
великим рахунком, зосередженню на досягненнях в науці, технології, інженерії 
та математиці (STEM), переконує наше суспільство в необхідності збільшувати 
внески у підготовку науково орієнтованих кадрів для покращення якості життя в 
Україні [14].  

Тож праця педагогічної спільноти впродовж багатьох років у напрямку 
розвитку природничо-математичного напрямку в середній школі України, досвід 
провідних країн світу, як от: Сінгапур, Держави Ізраїль, – аналіз результатів 
міжнародних наукових досліджень якості математичної освіти та пропозиції 
вітчизняних вчених щодо покращення ситуації в навчанні українських школярів 
й надалі сприятимуть досить серйозному поступу нашої країни в підготовці 
конкурентоспроможних спеціалістів в сфері інформаційних технологій [23]. 

Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» [4], 
«Про вищу освіту»[5], «Про наукову та науково-технічну діяльність»[6], згідно 
яких передбачається виконання тих чи інших завдань освітянами,  визначено 
державну політик в галузі освіти на десятки років. 

Структурні підрозділи, Міністерства освіти і науки України свою діяльність 
підпорядковують нормами та вимогам міжнародних документів із захисту прав 
людини, що пройшли ратифікацію в законодавчому органі нашої країни. 
Державні органи влади, при створенні освітнього середовища в закладах 
загальної середньої освіти керуватись державними регуляторними актами, 
нормативно-правовими документами, вимогами типових переліків засобів 
навчання та обладнання, вимогами переліків засобів навчання, обладнання 
навчального та загального призначення, затвердженими Міністерством освіти і 
науки України. Користувачі освітніх послуг з відкритого доступу до електронної 
мережі мають можливість отримати відповідні нормативні документи, та 
скористатися унормованими вимогами освітньої спільноти до виробів 
вітчизняного та зарубіжного виробництва для закладів освіти [15], [16], [17]. 

Захист прав людини, рівний доступ до освіти, створення безпечного для всіх 
дітей освітнього середовища  передбачено Національною стратегією у сфері 
прав людини [7]. Міністерством освіти і науки України спільно з Державною 
науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» провадили роботу з 
визначення потреб в забезпеченні закладів освіти країни засобами навчання та 
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обладнанням відповідно вимог навчальних програм та оновленого змісту 
предметів; аналіз результатів цих досліджень використовувався в поліпшенні 
якості освіт, вдосконалення засобів навчання та обладнання [25].  

Використання в практичній діяльності та житті людини ХХІ століття 
предметів високотехнологічного виробництва, застосування інформаційних 
технологій в усіх сферах життєдіяльності посилюють вимоги до освітніх закладів 
стосовно якісно нового підходу в набутті учнями знань і вмінь [12]. Поряд з 
напрацюванням наскрізних умінь і навичок зросла роль дослідницької, 
експериментальної роботи в здобутті нового; в навчальних закладах країни 
розпочали створювати STEM-лабораторії для опанування предметів 
природничого напрямку [13].  

Урядом України схвалено та 25 лютого 2021 року та опубліковано План 
заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти 
(STEM-освіти) до 2027 року; в документі визначено комплекс заходів із 
формування, розвитку навичок науково-дослідницької та інженерної діяльності, 
винахідництва, підприємництва, готовності до вибору майбутньої професії, 
популяризації науково-технічних та інженерних професій [14]. Протягом 2021-
2025 років передбачається створення нових STEM-центрів та STEM-
лабораторій, розширення напрямів їхньої діяльності, оснащення обладнанням 
природничо-математичних кабінетів у закладах освіти; оновлення дизайну 
пришкільних ділянок. Створено передумови для подальшої (з 2022 року) роботи 
з реформування ІІ рівня повної загальної середньої освіти в закладах освіти 
відповідно Державного стандарту базової середньої освіти [9]. Кошти з освітньої 
субвенції, виділені державою для закупівлі засобів навчання та обладнання 
навчального призначення у заклади освіти областей України, були скеровані на 
облаштування, створення STEM-лабораторії [25]. Таким чином державою 
заохочувалось створення вільного доступу обдарованих українських школярів 
до сучасної математичної освіти, стимулювалось формування в здобувачів 
середньої освіти компетенцій в експериментально-дослідницькому напрямку 
освіти.  

Поряд з використанням міжнародного досвіду в розвитку природничо-
математичної освіти в закладах загальної середньої освіти державними 
структурами в Україні є досвід створення навчальних закладів наукового 
спрямування для обдарованих дітей у приватному секторі освіти. Про створення 
та діяльність наукового ліцею/пансіонату в Києві говориться в публікації 
Генерального директора Громадської організації «Фонд «Відкрита політика» 
Ірина Жданова. В організації «Міжнародної зеленої школи» була здійснена 
спроба адаптувати ідеї ізраїльських архітекторів освітнього простору до 
реальних умов української школи в столиці [24], [8].  



299 

Досвід підготовки наукоємних кадрів освітньою системою Сінгапуру з 
орієнтацією на інженерну спрямованість STEM-освіти, визнання державою 
людський ресурс найбільш цінним для розвитку високотехнологічного 
виробництва в сучасній Україні матиме великий успіх у відновленні економіки 
по завершенні військових дій та розвитку молодих дарувань, що планують жити 
й працювати в нашій країні. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ТА РОЗВИТОК 
ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ  

Анотація. У стаття розглянуто державну підтримку обдарованості дітей 
в рамках законодавчого поля. Розкрито погляди науковців щодо напрямків 
підтримки обдарованих дітей. Фахівець соціальної сфери, який працює з 
обдарованими дітьми, має володіти певними знаннями та уміннями. 
Виокремлено та проаналізовано фронтальні, групові та індивідуальні форми 
роботи з обдарованими та творчими дітьми. 
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обдарованість, форми роботи з обдарованими. 

Annotation. In the article state support of gift of children is considered within the 
framework of the legislative field. The looks of research workers are exposed in 
relation to directions of support of the gifted children. The specialist of social sphere, 
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frontal, group and individual forms of work are selected and analysed with the gifted 
and creative children. 

Keywords: a gift, socialpedagogical support, creative gift, forms of work, is with 
gifted. 

 
Успішний розвиток, становлення та показники високих досягнень держави 

багато в чому залежать від інноваціях, нових технологіях та розробках для 
суспільства. Саме тому, одним із провідних завдань у соціально-педагогічній 
роботі має бути розробка змісту, та методів соціально-педагогічної підтримки та 
розвитку творчо обдарованих дітей.  

Саме через освіту та навчання обдарованих дітей ми зможемо виховати 
активних, зацікавлених громадян держави та лідерів.  

В нашій державі на рівні законодавства прописано  розвиток творчої 
обдарованості дітей як одне із важливих завдань для розвитку України. Це 
закріплено у ряді  нормативно правових актах, а саме:  

- Закони України: «Про основні засади державної підтримки обдарованих 
дітей та молоді на Україні» від 01.01.2005р. [6], «Про освіту» від 05 вересня 
2017р. №2145-VIII;  «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000р. № 1841-ІІІ; 
«Про основні засади молодіжної політики» від 24 квітня 2021р. №1414ХІ; «Про 
державну підтримку обдарованої молоді» від 8 лютого 2001 року [5]. 

- Укази Президента «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та 
підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» від 30 вересня 2010р. 
№927/2010 , “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні” 
від 20 березня 2008 р.№ 244 та інші;  

- Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції 
цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»  від 23 
грудня 2020р. № 1669-р;  «Про утворення Інституту обдарованої дитини» від 08 
серпня 2007р. № 635-р тощо; 

- Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження державної 
Національної програми “Освіта» від 3 листопада 1993р. №896 та ін. 

Відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення 
Концепції цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021-2025 роки»  
від 23 грудня 2020р. № 1669-р [7] було розроблено регіональні, місцеві програми 
«Обдаровані діти 2021-2025рр.». Метою такої діяльності створення можливостей 
для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в України, її участі та інтеграції 
у суспільне життя. 

Законодавством України, Закон України «Про державну підтримку 
обдарованої молоді», статтею 4 визначено, що «заходів державної підтримки 
обдарованої учнівської молоді належать: надання цільових пільгових державних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/635-2007-%D1%80
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кредитів для здобуття вищої освіти у вищих навчальних закладах незалежно від 
форми власності; надання одноразових грошових премій за перемогу в 
олімпіадах, конкурсах, змаганнях; зарахування поза конкурсом до державних 
вищих навчальних закладів, професійно-технічних закладів освіти»  [5].  

Законом України «Про основні засади державної підтримки обдарованих 
дітей та молоді на Україні» до заходів підтримки обдарованих дітей та молоді 
додається право на безкоштовне навчання у спеціалізованих закладах, які 
спрямовані на розвиток  здібностей і обдарувань дітей та молоді, дитячих 
закладах культури, спортивних школах і секціях, позашкільних навчально-
виховних закладах; реалізація право на участь у конференціях, олімпіадах, 
виставках, конкурсах тощо. 

Важлива роль у забезпеченні підтримки талантів і обдарувань дітей належить 
позашкільним закладам освіти. Серед основних завдань їх роботи можна виділити 
реалізація потреби в творчий самореалізації дитини; забезпечення умов у 
творчому, інтелектуальному, духовному та фізичному розвитку дітей; виявленні 
та розвиток талоновитих, обдарованих дітей та молодь [1]. 

Педагог О.Газман у соціально-педагогічну підтримку обдарованих дітей 
вкладає професійну діяльність педагогів закладів загальної середньої освіти. На 
його думку, саме педагоги має допомагати дитині вирішувати питання і надавати 
допомогу. Крім того, науковцем виділено напрямки підтримки обдарованих:  
1) розвивати впевненість у житті в соціумі, допомогти знайти своє місце в 

суспільстві; 
2) навчати обдарованих дітей адекватної самооцінки; 
3) допомога у подоланні ізоляції у колективі  [3]. 

Крім  вище перерахованого соціально-педагогічна підтримка обдарованих 
дітей включає в себе роботу з найближчим оточенням обдарованої дитини. 
Е. Циганкова [9] зазначає, що обдарованість дитини може сприйматися як 
благополучна так і як проблема для дитини і її сім’ї. Нею виділено такі напрямки 
роботи з обдарованими дітьми, як: 
1) просвітника робота, 
2) консультативна робота, 
3)  методична робота, 
4) робота по формуванню у однолітків адекватного уявлення про обдарованих 

дітей, 
5)  робота з дитиною, яка спрямована на прийняття своєї обдарованості, 
6) психолого-педагогічна роботу з  оточенням обдарованої дитини, з метою 

формування у них уявлень про особливості обдарованих дітей.  
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Таким чином,  зміст соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми 
має бути спрямований на забезпечення сприятливого середовища для розвитку 
їх талантів та забезпечення позитивного емоційного фону.  

Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми має включати в себе 
проведення діагностики особливостей та задатків дітей, враховувати психічні 
особливості обдарованих дітей, просвітницьку роботу про значення та питання 
обдарованості дітей та молоді. Не менш важливим у підтримці обдарованих 
дітей є психологічна їх підтримка. Здійснюючи психологічну підтримку 
психолог повинен виявляти обдарованих дітей; здійснювати психолого-
педагогічну діагностику їх розвитку; створювати умови для розвитку 
обдарованості та талантів таких дітей; проводити роботу з дитиною з метою 
подолання страхів та тривожності;  проводити тренінгові заняття з розвитку 
креативності тощо. 

Серед засобів психологічної підтримки обдарованих дітей О.Киричук 
пропонує консультування, психотерапевтичний вплив, індивідуальну 
психологічні підтримку та допомогу. Психотерапія потрібна для прийняття змін 
у житті, що дасть можливість для розвитку потенціалу особистості.  Метою 
індивідуального консультування є активізація у дитини психологічних сил та 
здібності [ 1]. 

Отже, соціально-психологічна підтримка у роботі з обдарованими дітьми 
допомагає створити сприятливі умови для розвитку талантів та обдарованості 
дитини.  

З обдарованими дітьми не менш важливою є ціннісна підтримка. О.Музика 
під ціннісною підтримкою розглядає  «систему заходів, спрямованих на 
створення сприятливих умов для виникнення або збереження суб’єктних 
цінностей, за допомогою яких людина реалізує потребу у визнанні» [4]. Суть 
такої підтримки у тому, щоб задовільнити потребу у визнанні, щоб обдарованість 
дитини не направилася у негативне русло і не стала проблемою . 

Успішність соціально-педагогічній підтримки обдарованих дітей 
вимірюється такими умовами, як:  
1. створення творчого середовища, простору для діяльності дитини, для 

самореалізації обдарованої дитини; 
2. розробка комплексних навчально-освітніх програм за окремими напрямками, 

цим самим забезпечити можливість вибору дитиною; 
3. розробка методичних рекомендацій для педагогів для забезпечення додаткової 

освіти, підвищення їх професійної компетентності.  
Е. Циганкова виокремлює такі напрямки роботи з обдарованими дітьми, як: 

«просвітницька, консультативна робота з прийняття дорослими обдарованості 
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дитини, особливостей її поведінки, світорозуміння, інтересів і схильностей; 
консультативна, методична робота, спрямована на створення для даної дитини 
навчальної атмосфери, яка б задовольняла її інтереси; формування в 
однокласників адекватного уявлення про особливості обдарованої дитини і 
позитивного їхнього прийняття; консультативна робота з дитиною, спрямована 
на усвідомлення дитиною своєї обдарованості, побудови нею своєї системи 
відносин зі світом і самою собою крізь призму своїх особливостей і 
можливостей; психолого-педагогічна освіта педагогів та батьків з метою 
розширення їхніх уявлень про природу і прояви обдарованості, особливості 
навчання і виховання обдарованих дітей тощо» [9]. 

Робота, яка проводиться з обдарованими дітьми має включати в себе: 
‒ психологічну діагностику дітей, які мають високий інтелектуальний 

потенціал, 
‒ проводити роботу та заходи, щодо виявлення дітей, які мають талант, 
‒ індивідуальне консультування обдарованих дітей та їхні сім’ї,  
‒ роботу з групою, з метою розвитку навичок комунікації. 

Крім того, соціально-педагогічна робота з обдарованими, має  включати в 
себе роботу і з  педагогами, яка включає в себе: 

‒ розробку індивідуального підходу у навчально-виховній діяльності учнів, 
‒ розробку різноманітних завдань для розвитку мислення, уваг, уяви тощо, 
‒ підбір та розробку методик для навчання дітей з обдарованістю. 

Фахівець соціальної сфери, який працює з обдарованими дітьми, має 
володіти певними знаннями та уміннями: знаходити взаєморозуміння з такою 
дитиною; приймати її особливості; має підтримувати зв'язок із сім’єю 
обдарованої дитини;  бути ненав’язливим у своїх діях; тримати постійно зв’язок 
з вчителями, здійснювати соціально-правовий захист обдарованої дитини; 
забезпечувати умови для розвитку та реалізації талантів дитини; створювати 
умови для творчої діяльності у позаурочній діяльності.  

Для успішного процесу ідентифікації обдарованих дітей необхідно 
враховувати наступне: 
 мати чітке визначення критеріїв обдарованості, 
 уникати використання єдиного граничного балу в оцінці обдарованості, 
 розглядати численні прояви обдарованості, 
 використовувати різний діагностичний матеріал  для оцінки різних сфер 

інтелекту, 
 враховувати, що обдарованість може проявлятися в різних формах, 
 здійснювати повторне оцінювання з часом для виявлення додаткових 

обдарованих учнів. 
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Відповідно до концепції цілісного навчально-виховного процесу задля 
управляння творчістю дітей повинні використовуватися методи, які 
відповідають її цілям та такі, які є досяжними для педагога. Відповідно до цього 
всі методи педагогіки творчості можна згрупувати за цільовою орієнтацією  та 
за виконанням суспільно важливих ціле. 

На сьогодні однією з основних форм навчально-виховного процесу є урок. 
Тобто, творча робота з дитиною має бути включена в урок. Серед позаурочних 
форм управління  розвитком творчого потенціалу дітей виділяють факультативи, 
гуртки, студії, дитячі театральні студії, проведення конкурсів, дитячі громадські 
організації тощо. 

В рамках цього виокремлюють фронтальні, групові та індивідуальні форми 
роботи з обдарованими та творчими дітьми.  

Фронтальні форми роботи використовуються з усіма дітьми одразу, вони 
допомагають економити час та затрати, забезпечують загальний розвиток, не має 
тісного емоційного контакту між дітьми, не дає конкретних технологій творчої 
діяльності, має обмежене коло вирішуваних творчих задач. 

Групова форма в організації творчої діяльності дітей передбачає роботу в 
малих групах. Ця форма роботи має переваги над фронтальною, бо у дітей 
формується зацікавленість та позитивне ставлення до творчої діяльності, є 
відчуття успіху у діяльності, діти вчиться оцінювати успіх інших і свій, 
систематичність занять. 

Індивідуальна форма роботи допомагає кожній дитині у самовираженні. 
Саме в ранках цієї форми можливе складанні індивідуального плану творчого 
розвитку вихованці. Індивідуальна форма роботи з розвиту обдарованості дає 
можливість педагогу спиратися на творчій потенціал конкретної дитини та 
розвивати самостійність у творчості. Це форма роботи має переваги над усіма 
попередніми [8].  

Узагальнюючі опрацьований матеріал серед форм підтримки обдарованих 
дітей можна виділити:  

‒ олімпіади,  
‒ творчі конкурси та вікторини, 
‒ індивідуальні творчі завдання, 
‒ гурткова робота, 
‒ майстер-класи, 
‒ екскурсії, 
‒ нестандартні уроки, 
‒ відвідування факультативів, 
‒ огляди-конкурси творів, 
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‒ участь в конкурсах, марафонах тощо. 
Задля розвитку творчої обдарованості дітей потрібно: 

‒ сприяти розвитку загального творчого мислення, 
‒ створювати умови, які забезпечують розвиток конкретних творчих 

здібностей, 
‒ забезпечувати всебічних розвиток особистості, 
‒  підтримувати мотивацію особистості до творчості, 
‒ навчити адекватній самооцінці проявів своєї обдарованості, 
‒ розвивати самостійність та ініціативність в забезпечнні розвитку власної 

обдарованості  [2]. 
Отже, соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми маж бути 

спрямована на розвиток діяльності, в якій дитина досягає чогось нового, 
особистого та має певну спрямованість, враховуючи нахили і здібності дитини. 
Дитина, яка захоплюється тим, що вона робить, досягає великих успіхів і у цьому 
потрібна допомога та підтримка як фахівців, так і найближчого оточення дитини. 
Дитині потрібно допомогти реалізувати її здібності, нахили, уподобання, вміння, 
сформувати прагнення до самоосвіти, самореалізації та саморозвитку.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ  
У дослідженні сформульовані вимоги до методологічних засад, на яких 

вибудована концепція науково-методичної підготовки педагогічних працівників 
у системі неперервної освіти до роботи з обдарованими дітьми. На основі 
аналізу теоретичних досліджень розкрито суть означеної підготовки, 
акцентовано увагу на усвідомленні педагогічними працівниками сутності, мети, 
результату, змісту, методів, засобів роботи з обдарованими дітьми. 

Ключові слова: обдарована дитина, педагогічний працівник, методологічні 
засади, підготовка, заклад неперервної освіти. 

The study formulates the requirements for the methodological foundations on 
which the concept of scientific and methodological training of teachers in the system 
of continuing education to work with gifted children. Based on the analysis of 
theoretical research, the essence of this training is revealed, attention is focused on the 
awareness of teachers of the essence, purpose, result, content, methods, means of 
working with gifted children. 

Key words: gifted child, pedagogical worker, methodological principles, training, 
institution of continuous education. 

 
Перегляду усталеного змісту, технологій, принципів системи підготовки 

педагогічних працівників у системі неперервної освіти до роботи з 
обдарованими дітьми об’єктивно вимагає рух України до світового освітнього 
простору. Ця підготовка має гарантувати досягнення високої її якості й 
результатів роботи з обдарованими дітьми.  

Сьогодні у системі неперервної освіти назріла потреба в нових теоріях, 
зокрема, назріла проблема розробки й реалізації концепції науково-методичної 
підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми, яка 
відповідала б сучасному інформаційному суспільству. Дидактична теорія є 
системою законів, принципів, понять, категорій, концепцій, яка описує 
закономірності розвитку і шляхи підвищення ефективності освіти, а дидактична 
концепція (лат. соnceptio – система поглядів, те чи інше розуміння явищ, процесів) 
– системою поглядів на явища і процеси в освіті, провідним замислом, що 
визначає стратегію дій у здійсненні реформ, проєктів, програм, планів [4, с. 46]. 

Будуючи концепцію підготовки педагогічних працівників у системі 
неперервної освіти до роботи з обдарованими дітьми, слід враховувати, що 
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дидактика неперервної освіти, як плюралістична наука, послуговується різними 
засадами, з різних сторін вивчає об’єкт свого дослідження. Хоча, інколи 
дослідники не вважають дидактику наукою, а мистецтвом, висловлюють сумніви 
щодо стабільності дидактичних закономірностей [4, с. 46]. Для підтвердження 
стабільності дидактичних закономірностей, слід зважати на протиріччя 
дидактичних засад, уникати суперечливості теоретичних висновків.  

Якісна підготовка педагогічних працівників у системі неперервної освіти до 
роботи з обдарованими дітьми полягає у створенні належних для неї умов, побудові 
означеної науково-методичної підготовки як упорядкованої множини 
взаємопов’язаних і взаємообумовлених функціональних і структурних компонентів, 
що становлять єдине ціле, поєднані спільною метою і завданнями, спрямованими на 
її якість. Слід також зважати на застереження про гальмування розвитку концепції її 
надмірною «цілісністю», відсутністю внутрішніх логічних протиріч [4, с. 47]. 

Концептуальні засади підготовки педагогічних працівників у системі 
неперервної освіти до роботи з обдарованими дітьми мають відповідати 
усталеним вимогам: бути ідеальною моделлю досліджуваної підготовки (у 
гносеологічному плані); враховувати загальні закони, принципи, пояснювати 
сутність досліджуваного явища (підготовка педагогічних працівників у системі 
неперервної освіти до роботи з обдарованими дітьми); пояснювати передбачення 
ходу подій і їх наслідків; перевіряти на практиці істинність цих пояснень; 
використовувати для опису підготовки педагогічних працівників у системі 
неперервної освіти до роботи з обдарованими дітьми специфічну мову цієї галузі 
знань; виконувати функцію методу наукового пізнання, пов’язуючи істотні 
ознаки підготовки педагогічних працівників у системі неперервної освіти до 
роботи з обдарованими дітьми з іншими явищами; не містити внутрішніх 
логічних протиріч, бути «цілісною»; бути системою доказових міркувань; 
керуватися відповідною системою методів пізнання; мати практичне 
застосування [8, с. 133]. Слід ураховувати межі застосування означеної 
концепції, адже вона може бути однобічною, що навіть буває корисним, 
висвітлювати особливо недосліджений аспект предмета, але практика по 
можливості має бути всебічною (К. Ушинський [9]). 

Аналіз наявних наукових концепцій, у яких певною мірою досліджувалася 
проблема підготовки педагогів у системі неперервної освіти [1–8 та ін.] показав, 
що лише розпочалося всебічне дослідження феномену «підготовка педагогічних 
працівників до роботи з обдарованими дітьми у системі неперервної освіти» як 
самостійної наукової проблеми. Бачимо підвищений інтерес науковців до 
проблематики підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми, однак цей 
напрям наукових досліджень перебуває у процесі становлення й узагальнення 
емпіричних фактів.  
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Поки-що залишаються слабко вивченими аспектами проблеми підготовки 
педагогічних працівників у системі неперервної освіти до роботи з 
обдарованими дітьми, незважаючи на значні напрацювання вчених у цьому 
напрямі, усвідомлення педагогічними працівниками мети, результату, змісту, 
методів, засобів роботи з обдарованими дітьми.  

Підготовка педагогічних працівників у системі неперервної освіти до 
роботи з обдарованими дітьми є динамічним, багатокомпонентним, етапним, 
послідовним процесом, цілеспрямованим творчим конструюванням програми 
спільної діяльності її суб’єктів та її подальшої реалізації й досягнення мети. 

Оскільки у підготовці педагогічних працівників у системі неперервної 
освіти до роботи з обдарованими дітьми важливим є усвідомлення 
педагогічними працівниками мети, результату, змісту, методів, засобів, 
розглянемо докладніше ці компоненти їхньої підготовки до роботи з 
обдарованими дітьми. Викладачі закладів неперервної освіти мають так 
здійснювати означену систему підготовки, щоб: а) можна було її відтворити; 
б) забезпечити її структурну і змістову цілісність; в) надати оптимальні 
технології і засоби навчання; г) створити творче навчальне середовище; 
д) забезпечити оперативний зворотний зв’язок і вчасну корекцію розвитку 
обдарованої дитини. 

Стосовно мети роботи з обдарованими дітьми, викладач системи 
неперервної освіти має розуміти, що мета, як основна передумова його 
діяльності з підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими 
дітьми й ідеальне уявлення результату, задається соціумом. Метою проєктованої 
ним підготовки є: а) створення й реалізація оптимального її проєкту, 
побудованого на суб’єкт-суб’єктній взаємодії, який найефективніше забезпечує 
запити суспільства і обдарованої дитини; б) компонування параметрів 
підготовки як об’єктів подальшого управління; в) урахування чинників, що 
визначають якість цієї системи, засобів регулювання й корекції. 

В уявленні викладача системи неперервної освіти результат підготовки 
педагогічних працівників до роботи з обдарованими дітьми має ствердитися як 
певний педагогічний проєкт, функціональна специфіка якого залежить від: 
а) стану освітнього середовища; б) особливостей суб’єктів, зайнятих 
підготовкою; в) функціональних зв’язків елементів підготовки педагогічних 
працівників; г) можливостей їх ефективного використання; д) очікуваних 
результатів. Він має зважати на нову філософію освітньої діяльності, нові 
принципи організації роботи з обдарованими дітьми, новий тип відносин між 
педагогом і обдарованою дитиною, нові технології роботи з обдарованими 
дітьми, унеможливлення репродуктивних технологій навчання, повну прозорість 
системи підготовки педагогічних працівників. 
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Розробкою проблеми оцінки результатів інтелектуальної праці обдарованої 
людини займаються як окремі дослідники, так і лабораторії, інститути. 
Педагогічні аспекти проблеми розглянуто в працях В. Андрущенка, 
С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, Н. Ничкало, С. Сисоєвої та ін. Аналіз цих 
праць дозволяє педагогічному працівнику зрозуміти предмет своєї роботи з 
обдарованими дітьми як інформаційну модель, у якій відображена інформація 
про умови і чинники, які впливають на результат роботи з обдарованими дітьми 
та про зміст означеної діяльності.  

Педагогічний працівник має вміти виявляти вихідні умови і чинники, від 
яких залежить робота з обдарованими дітьми, зокрема: загальну мету означеної 
діяльності, яка задана соціумом; зміст як визначальний її складник, який 
визначається на основі загальної мети; цілісну характеристику обдарованої 
особистості; матеріальні, часові, організаційні та інші зовнішні чинники.  

Для визначення результату (продукту) роботи з обдарованими дітьми 
педагогічному працівнику важливо мати точні показники, а надалі й критерії. 
Показником є одна з характеристик процесу, об’єкта або явища, що виражає 
кількісно або якісно якусь із сторін його стану. Як правило, показники складають 
певний критерій, сукупність показників дозволяє визначити ступінь 
відповідності системи конкретному критерію.  

Таким чином, критерій – узагальнена характеристика стану об’єкта або 
результативна характеристика процесу. Критерій завжди базується на 
сукупності показників. Стосовно підготовки педагогічних працівників системи 
неперервної освіти до роботи з обдарованими дітьми у системі неперервної 
освіти ми можемо говорити про три пари критеріїв: педагогічними працівник 
«навчений роботі з обдарованими дітьми – не навчений», «набув необхідного 
рівня – не набув його», управління підготовкою педагогічних працівників до 
роботи з обдарованими дітьми «ефективне – не ефективне». 

Широко застосовуване поняття «ефективність» характеризує процес, а 
поняття «якість» – результат. Педагогічному працівнику, вивчаючи теорію 
діяльності (Л. Виготський, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв), важливо зрозуміти 
структуру діяльності, яка складається з окремих дій, а вони – з прийомів; а також, 
що дидактичні теорії описують діяльність (принципи, мету, мотиви, методи 
діяльності), методика характеризує дії, а технологія – прийоми.  

Робота з обдарованими дітьми як процес попередньої розробки програми 
спільної діяльності суб’єктів передбачає створення технологічного механізму, 
який забезпечує підготовку педагогічного працівника. Аналізуючи свої дії, 
викладач системи неперервної освіти ми враховувати: а) якої якості і яка система 
ним створена, наскільки детально вона розроблена (кількість матеріалів); б) чи 
враховані у проєкті всі складники підготовки педагогічного працівника до 
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роботи з обдарованими дітьми; в) які загальноприйняті показники і критерії 
використовуються, які з них є продуктом власного наукового пошуку. Створена 
ним система має бути корисною для головних її суб’єктів – педагогічних 
працівників, які її застосовуватимуть, і обдарованих дітей, які одержали кращі 
можливості для свого особистісного розвитку.  

Функціональна специфіка підготовки педагогічного працівника залежить 
від: а) його особливостей як суб’єкта; б) стану середовища; в) функціональних 
зв’язків між елементами роботи з обдарованими дітьми; можливостей для їх 
ефективного використання, очікуваних результатів. 

Щодо змісту як складника проєктованої підготовки педагогічного 
працівника, важливо викладачам системи неперервної освіти проєктувати 
«різномасштабні» організаційно-змістові одиниці – окремі заняття, систему 
занять з теми, розділу, модуля, предмета тощо.  

Також викладачам системи неперервної освіти важливо в умовах 
гуманізації навчання формувати у суб’єктів роботи з обдарованими дітьми 
демократичні, партнерські взаємини, забезпечити прозорість роботи з 
обдарованими дітьми.  

Викладаючи менеджмент педагогічних явищ і процесів, викладачі системи 
неперервної освіти мають довести до слухачів механізм управління роботою з 
обдарованими дітьми: а) спочатку слід оптимізувати формалізовану систему 
цілей роботи з обдарованими дітьми, узгодивши з нею особистісні цілі дітей і 
їхніх наставників; б) оптимізувати її структуру і зміст, технології навчання і 
навчальне середовище; в) створити ключові стандарти роботи з обдарованими 
дітьми, запропонувати методики об’єктивного оцінювання рівня обдарованої 
дитини за системою визначених показників; г) реалізувати розроблену науково-
методичну систему у роботі з обдарованими дітьми. 

Особливість підготовки педагогічних працівників у системі неперервної 
освіти до роботи з обдарованими дітьми зумовлена її головною роллю у 
поєднанні теорії і практики. Досліджувана підготовка має розглядатись як 
цілеспрямована творча реалізація програми спільної діяльності суб’єктів роботи 
з обдарованими дітьми у руслі проєктно-орієнтованого полівалентного 
інтегративного підходу для досягнення мети – забезпечення готовності 
майбутніх педагогічних працівників системи неперервної освіти до роботи з 
обдарованими дітьми.  

Викладачам системи неперервної освіти слід ураховувати, що практично 
неможливо точно спроєктувати складну систему підготовки педагогічних 
працівників до роботи з обдарованими дітьми, їхні проєкти можуть 
реалізуватися лише частково, процес реалізації спроєктованих ними 
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дидактичних систем може вийти з-під їхнього контролю через можливий вплив 
випадкових чинників.  

Практичне застосування викладачами системи неперервної освіти знань про 
результат (продукт), глобальну мету, основні характеристики, засоби, методи 
роботи з обдарованими дітьми сприятиме появі у них задоволення від 
виконаного проєкту, підвищить його якість, скоротить час і витрати на 
виконання проєкту, спростить реалізацію і модифікацію спроєктованої ними 
системи. У системі неперервної освіти викладач має володіти схемою роботи з 
обдарованими дітьми як складною організаційно-технічною системою з 
комплексом методичних матеріалів, технічних засобів (зокрема, комп’ютерних 
мереж), алгоритмів, програм, які регламентують організацію роботи з 
обдарованими дітьми на всіх її стадіях і етапах. Проєктована викладачами 
системи неперервної освіти підготовка педагогічних працівників до роботи з 
обдарованими дітьми має бути: а) модульною (пропонувати набір 
функціонально незалежних модулів, які можна використовувати), 
б) інформативною (уміщувати різні навчальні програми, інструктивно-
методичні матеріали, інформаційні фонди, технічні засоби, сайти тощо), 
в) здатною до модифікації в інших предметних сферах, г) інтерактивною для 
користувачів і розробників. Загалом проєкт викладача системи неперервної 
освіти стосовно підготовки педагогічних працівників до роботи з обдарованими 
дітьми повинен мати ґрунтовну наукову основу, виконувати соціальне 
замовлення, бути ментально зорієнтованим, узгоджуватися із 
загальноприйнятими цінностями і моральними нормами. 

Таким чином, нами сформульовано вимоги до методологічних засад 
побудови концепції підготовки педагогічних працівників у системі неперервної 
освіти до роботи з обдарованими дітьми, розкрито її суть як цілеспрямованого 
процесу управління творчою діяльністю педагогічних працівників щодо 
забезпечення гарантованого досягнення результатів роботи з обдарованими 
дітьми на основі усвідомлення ними сутності, мети, продукту роботи з 
обдарованими дітьми. Перспективою подальших досліджень є розгляд 
структурних компонентів і функцій підготовки педагогічних працівників у 
системі неперервної освіти до роботи з обдарованими дітьми, вимог до суб’єктів 
роботи з обдарованими дітьми. 
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“ФІШКИ-ПЛЮШКИ” В РОБОТІ З ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 
Актуальність дослідження: 
Ми забуваємо про те, що повинні мислити глобально, але діяти локально. В 

школах завжди наголошують про те, що треба результативна робота, участь в 
конкурсах і т.д. Виявляється, що це потрібно не для дітей, а для вчителів у яких 
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повинно відбуватись стрімке просування в кар’єрі або престижність навчального 
закладу. Ніхто в цей момент не думає про те чи потрібно це дитині! Вчитель 
починає витискати всі соки з дітей, які більш здібні, швидше розвиваються, 
краще сприймають інформацію, але при цьому забувають про нерозкритий 
потенціал інших дітей. Одна дитина може закривати велику кільскість предметів 
на шкільних олімпіадах, закрити велику кількість конкурсів, які не закінчуються, 
а потім просто перегоріти, але кого це вже буде цікавити, коли вчитель може 
звітувати про результативну роботу.  Потім всі починають прикриватись 
терміном “Робота з обдарованими дітьми”.  Хочеться розвіяти цей міф і показати 
зовсім іншу сторону роботи з обдарованими дітьми, а тим більше в часи, що 
настали. Сам факт, що кожна дитина є особливою, мало хто звертає увагу і щоб 
розкритися дитині, а зараз вчитель повинен просто допомогти це зробити, 
потрібен час. 

Новизна: 
За роки роботи з цікавими дітьми на уроках інформатики, в пошуках 

здібностей, спонукання дітей до діяльності, я нерівняючись ні на кого, просто 
будував свою власну систему роботи з дітьми та студенством. Тому хочу 
запропонувати всім алгоритм роботи з цікавими дітьми. Я говорю “цікаві”, тому 
що не виділяю нікого серед учнів, а просто дивлюсь хто йде мені на зустріч. 
Головною задачею повинно бути, щоб більше учнів йшли вам на зустріч. Кожа 
дитина з якою я працюю для мене важлива. Тому в цій статті я буду ділитись 
своїми “фішками-плюшками” про роботу з дітьми.   

Предмет дослідження:  створення гнучкої системи в освітньому закладі для 
комфортного навчання та розвитку великої кількості різномнітних здібностей, 
що дадуть можливість розкривати потенціал дитини, але на основі окремих 
предметів. 

Об’єкт дослідження: дитина яка може розкрити свій потенціал за 
допомогою створених для неї умов в навчальному закладі. 

Мета дослідження: побудувати алгоритм роботи з обдарованими дітьми 
при вивченні інформатики. 

Висновки й отримані результати проведеної роботи: 
Я переглянув велику кількість звітів і статей про роботу з обдарованими 

учнями по школам України. Вся робота заключалась в тому, що діти повинні 
були приймати участь в різноманітних конкурсах і досягали певного результату. 
Щоб таких дітей мотивувати, то були одноразові стипендії від 300 грн. і до 3000 
грн. Ці стипендії є не завжди, але вони є приємним бонусом за вашу роботу і 
немає нічого крутішого ніж перші зароблені гроші. 

Мотивація – це крута штука і з неї треба розпочинати. Коли ви вперше 
зустрічаєтесь з дітьми, то одразу треба сказати про мотивацію, що вони зможуть 
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отримати від роботи з вами. Саме безцінне - знання, досвід, можливості. У мене 
неформальне спілкування з учнями і я не є вчителем 45 хв., я є партнером в 
їхньому проекті або ментором. Діти знають, що за них ніхто роботу не зробить. 
Для того щоб налагодити контакт з учнями запропонуйте цикл цікавих уроків. 
Оскільки я працюю з восьмими класами, то і старт починається з цього часу.  Я 
в кожну тему  запланував по два-три нестандартних уроки. Щоб дійти до таких 
уроків нам необхідно підготуватись і на таких хитрощах всі включаються 
поступово в роботу. Здебільшого це ігри, де діти діляться на команди і 
починають долати квести, левели. Результатом роботи кожної теми повинен бути 
кінцевий продукт. Потім ми вчимось створювати свої власні стартапи, де кожен 
окремо відповідає за власні результати роботи, а інколи доводиться попрацювати 
в команді для досягнення поставлених цілей. Залучайте дітей до виставок їх 
розробок на конкурсах, наукових пікніках, форумах, тощо. Чим більше дитина 
вчиться презентувати, тим швидше вона піде вгору. Я починав залучати дітей до 
виставок на наукових пікніках вже з 6-го класу і діти з великим задоволенням 
презентували свої напрацювання. Чим швидше діти поборять страх виступу 
перед аудиторією тим їм потім простіше буде працювати далі. Тут діти 
гуртуються в команди і можуть підтримати один одного в будь-який момент. 
Командній роботі відводжу також значну частину часу, адже в команді 
формуються кращі якості кожного: розробник, програміст, піар менеджер, 
дизайнер, тощо. Всі ці маленькі елементи пазлу дають можливість  дитині самій 
формувати картину майбутнього і чи хоче потім вона поєднати своє життя з ІТ. 
Тут велику увагу треба відвести вчителю, який фактично одразу проводить 
профорієнтацію не на папірчику, а реально показує все це в своїй роботі.  
Давайте можливість дітям бути на екскурсіях в ІТ компаніях, щоб діти реально 
розуміли, що їх очікує, але ставте при цьому умову, що треба володіти певною 
базою знань. Так діти починають цікавитись аналітикою, прогнозуванням, 
розробкою сайтів і т.д. Домовляйтесь з відповідними кафедрами про 
відвідування дітьми лабораторій і про можливість там попрацювати. Викладачі 
одразу дадуть напрямок дітям для подальшого розвитку і візьмуть ваших учнів 
під патронат. ВНЗ зацікавлений, щоб до них йшли мотивовані студенти з певною 
базою знань. Після 9-го класу прийшов час виводити дитину в світ і давати 
можливість працювати вже над конкретними задачами. На цьому етапі велика 
кількість дітей відсіюється, але вони з великим задоволенням ходять на ваші 
уроки, оскільки для них вони залишаються цікавими. Хто вже бачить своє 
майбутнє в ІТ буде сам виймати з вас душу і вимагати з ним працювати. Говорю 
про це з власного досвіду роботи. Наразі у нас складні обставини для роботи, але 
використовуючи засоби комунікації, ви легко можете продовжувати роботу з 
дітьми. Я завжди не піднімаю питань про ситуацію, що зараз відбувається в 



317 

Україні, а дивлюсь з перспективою в майбутнє. Знаючи своїх учнів під кожного 
підбираємо тему проекту і починаємо над нею працювати. Перебуваючи за 
межами країни, діти одразу бачать різницю між країнами, культурою, 
вподобаннями і одразу починають аналізувати, як скорегувати проект під 
потреби конкретної країни. Тому діти можуть використати ситуацію, що 
склалась з користю для себе і перевірити як вони можуть адаптуватись до змін, 
але про це їм треба підказати. Коли поруч з дитиною постійно є ментор, 
наставник, друг, то дитина маючи підтримку, швидко починає розвиватися, 
займається самоосвітою. Тому щоб побудувати алгоритм під окремий предмет в 
школі нам треба чітко дотримуватись таких правил: 1. Я не вчитель, а партнер 
(міняйте ролі на кожному уроці); 2. Завдання повинні стосуватися життя людини 
(робіть міжпредметні зв’язки); 3. Підіть проти системи і створіть урок від якого 
будете кайфувати ви і діти. Для цього робіть рефлексії після кожного уроку, але 
дайте можливість інструмент розробити дітям. Це може бути типу картки 
настрою, для тих хто любить малювати; 4. Робіть для дітей зустрічі з цікавими 
людьми, проводьте екскурсії; 5. Не намагайтесь всіх підрівняти під одні лінію. 
Всеодно буде хтось кращим. Дайте окреме завдання для роботи і майте для таких 
дітей «туз в рукаві»; 6. Не будьте схожим на всіх інших вчителів, шукайте свій 
імідж і створюйте власний бренд. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИЗАЙН У ПІДГОТОВЦІ СПОРТИВНО 
ОБДАРОВАНИХ ТРЕНЕРІВ ФУТБОЛУ 

Анотація. Публікацію зорієнтовано на  ефективність підготовки спортивно 
обдарованих тренерів футболу з використанням педагогічного дизайну. 
Зазначено, що спортивна обдарованість з футболу виявляється у відповідному 
предметному та інформаційному середовищах, які створюються дизайнерами. 
Сформульовано визначення поняття «педагогічний дизайн» як навчальний 
дизайн (ID – Instructional Design), проєктування навчальних систем (ISD – 
Instructional System Design). Звертається увага на значення педагогічного 
дизайну для спеціалізованих галузей освіти і недостатню увагу до цього методу 
з боку дослідників проблем педагогіки і психології  спорту.   

Ключові слова: педагогічний дизайн, спортивна обдарованість, футбольний 
дизайн, майбутні тренери з футболу. 
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Abstract. The publication is focused on the effectiveness of training gifted football 
coaches using pedagogical design. It is noted that the sports talent in football is 
manifested in the relevant subject and information environments created by designers. 
The definition of the concept of "pedagogical design" as educational design (ID - 
Instructional Design), design of educational systems (ISD - Instructional System 
Design). Attention is drawn to the importance of pedagogical design for specialized 
fields of education and the lack of attention to this method by researchers of pedagogy 
and psychology of sport. 

Key words: pedagogical design, sports talent, football design, future football 
coaches. 

  
Проєктування предметного середовища на засадах гармонійного поєднання 

краси, зручності  і доцільності поширюється на всі основні напрями професійної 
діяльності людини: людина-природа, людина-техніка, людина-художні образи, 
людина-знакові системи і людина-людина. Відповідно до професійних 
середовищ розрізняються види дизайну: ландшафтний, промисловий, 
інтер’єрний, графічний, костюмів.  

До середовища «людина-людина» ми відносимо педагогічний дизайн, 
навчальний дизайн (ID: Instructional Design), проєктування навчальних систем 
(ISD: Instructional System Design) –– це практика системного проєктування, 
розроблення і впровадження навчальної продукції (цифрової і матеріальної) з 
метою привабливого, комфортного, інформаційно й технологічно  
збалансованого, креативного набуття знань учасниками навчального процесу [1]. 

Педагогічний дизайн особливо доцільний у галузях спеціалізованої освіти: 
спортивної, мистецької, наукової, військової. Проте у теоретичних дослідженнях 
з педагогіки спорту педагогічному дизайну уваги приділяється поки що 
недостатньо, хоч і відомо, що спортивна обдарованість, зокрема, футбольна, 
виявляється у відповідному предметному та інформаційному середовищах.  

У практиці футболу має місце поняття «футбольний дизайн» (Football 
Design). Виокремлюється поняття «графічний дизайн у футболі» [2]. У 
спортивному середовищі мають місце різні візуальні техніки футбольно-
графічного дизайну.  

Так, студія Patterns of Play розробляє обкладинки для програми матчів 
футбольного клубу Norwich City. Кожна обкладинка розповідає історію за 
допомогою різних візуальних технік: ілюстрації, флет-дизайну, вручну 
зробленого колажу зі шматочків паперу.   

У журналі Football Editions  дизайнери акцентують увагу на самобутній 
візуальній мові: візерунках, символах, формах. Динаміка та кольори патернів 
перегукуються із зображеннями футболістів, а шрифт NSW01 відсилає до 
піктографічних символів Адінкра кількох корінних народів Африки. Football 
Editions відомий також своїми лімітованими виданнями – про зірок футболу 
та Seeing Red! про агресію на полі. 

https://translate.google.com/website?sl=ru&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=http://footballeditions.com/football-icons/
https://translate.google.com/website?sl=ru&tl=uk&hl=uk&prev=search&u=http://footballeditions.com/seeing-red/
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Студія, відповідальна за мінімальний ре-дизайн італійського футбольного 
клубу Juventus, відмовилася від більшості елементів старого овального 
логотипу. Новий знак поєднує традиційні чорно-білі смуги та літеру J, добре 
впізнавану шанувальниками команди. Шрифт бренду Juventus Fans Font може 
розтягуватися залежно від носія і створювати окремі друкарські композиції. 

Перед дизайнерами стояло завдання розробити яскравий та динамічний 
логотип для Чемпіонату Іспанії з футболу, відомого також як La Liga. Шрифт 
Futura Maxi CG Bold та округла форма м'яча надають логотипу більш м'якого та 
доброзичливого характеру. А різнокольорові пелюстки виглядають як колесо, 
що обертається, повідомляючи динаміку. 

Ч. Сімс, С. Сміт, Дж. Уільямс створили книгу Season Annual, присвячену іграм 
Прем'єр Ліги сезону 2015-2016. Дизайнери зібрали цитати футболістів і тренерів, 
статті спортивних журналістів і висвітлили найбільш вражаючі і суперечливі 
моменти матчів за допомогою інфографіки та ілюстрацій 39 художників. 

Плакати-інфографіки Ріка Хінкса присвячені найкращим голам кількох 
минулих чемпіонатів світу. Незважаючи на те, що постери виконані в 
мінімалістичному стилі, глядач легко уявить траєкторію руху м'яча, динаміку 
гри на полі та емоційну напругу на трибунах. 

Студія (JQ STUDIO) зі США розробила колекцію постерів до Чемпіонату 
світу, що проходить зараз, взявши за основу футбольну форму збірних різних 
країн. Кожен постер містить інформацію про склад збірної та тренера, її світовий 
рейтинг і нагадує дату першого матчу. 

Студія I Love Dust здобула репутацію однієї з найяскравіших молодих 
дизайнерських студій у Європі. До запуску моделі футбольних бутсів Nike CR 
Mercurial Superfly IV команда ILD розробила серію ілюстрацій для онлайн-
видання SoccerBible. Вийшло чудове футбольне комбо, у якому космічний 
ретрофутуризм зустрічає психоделічну стилістику Pink Floyd. 

Футбольний графічний дизайн, дизайн футбольних костюмів забезпечують 
повноцінний розвиток у майбутніх обдарованих тренерів футболу не лише  
практично-силового лідерського інтелекту, але й емоційно-естетичного. 
Практичний та емоційний інтелекти у їх синтезі забезпечують повноцінний 
розвиток психічного механізму футбольної творчості – потрійність 
психомоторики, енергопотенціалу, критичності.  

Критичність можна розвивати завдяки спеціально підібраним 
діагностичним методикам, що мають відношення до тілесної конституції-доші 
майбутніх тренерів футболу. У тілесній конституції типу «сама-доша» 
гармонійно поєднуються всі сутнісні сили єства футболіста. Футбольні гравці із 
типом тілесної конституції «сама-доша» здатні до самодіагностики і 
саморозвитку, до проєктування розвитку власного кар’єрного  зростання. Для 
порівняння результатів діагностики тілесних кнституцій-дош у фахівців  
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спортивної, мистецької, наукової, військової спеціалізованої освіти необхідно 
здійснити констатувальний експеримент.  

Українська спеціалізована спортивна освіта поки що здійснюється без 
футбольно-графічного дизайну, досвід якого уже напрацьовано у зарубіжному 
спортивному середовищі, зокрема, футбольному дизайні. Цю суперечність між 
теорією і практикою спортивної освіти можна вирішити завдяки педагогічному 
дизайну. 

Організаційно-педагогічні та індивідуальні потреби учасників навчально-
виховного процесу у закладах спортивної спеціалізованої освіти оптимально 
задовольняє модель педагогічного дизайну ADDIE (Аnalysis-аналіз, Design-
проєктування, Development-розроблення, Implementation-впровадження, 
Evaluation-оцінювання): на першому етапі педагогом-дизайнером збирається для 
аналізу і класифікується інформація про спортивне середовище для навчання, 
завдання, способи перегляду контенту студентами й учнями, загальні цілі проекту; 
на другому етапі створюється проект з урахуванням теорій і обраної моделі 
навчального дизайну (види діяльності згідно з метою і завданнями);  третій етап – 
це розроблення оптимальних педагогічних умов для здійснення обраних видів 
діяльності; четвертий етап відводиться для впровадження – апробації навчального 
проекту з метою його тестування на функціональність і відповідність цільовій 
аудиторії; заключний етап – поточне і підсумкове оцінювання ефективності 
навчального проекту і гарантування досягнення його мети [3].  

Отже, підготовка спортивно обдарованих тренерів футболу з 
використанням засобів педагогічного дизайну сприяє визріванню їхньої 
особистісної креативності, індивідуальної футбольної  творчості, індикаторами 
виявлення якої є взаємодія енергопотенціалу, психомоторики, критичності.  

З метою творчого варіювання модель педагогічного дизайну ADDIE 
(Аnalysis-аналіз, Design-проєктування, Development-розроблення, Implementation-
впровадження, Evaluation-оцінювання) необхідно науково обґрунтувати 
розроблення і апробацію програмового і навчально-методичного забезпечення 
вибіркового освітнього компонента «Педагогічний дизайн у спеціалізованій 
спортивній освіті». Майбутні обдаровані тренери футболу покликані  володіти 
готовністю до розвитку майбутніх обдарованих футболістів. 
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО РОБОТИ 
З ТВОРЧО ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 

Анотація: Проблема розвитку творчого потенціалу педагогів, які здатні 
виявити й розвинути обдарованих дітей, допомогти їм у самовизначенні, 
запалити той вогник талантів, який їм притаманний і не дати йому згаснути. 
Сьогодні ця проблема повинна стояти в центрі уваги освіти, і, зокрема, 
діяльності закладів позашкільної освіти.. 

Ключові слова: здібності, талант, обдарованість, творчість, самоосвітня 
діяльність педагога, професійна майстерність, педагогічна майстерність, 
самовизначення, самовдосконалення, заклади позашкільної освіти. 

Здібності – сompetence, талант – talent, обдарованість – genius, творчість 
– art, самоосвітня діяльність педагога – self-educational activity teaching, 
професійна майстерність - professional skill, самовизначення - self-determination, 
самовдосконалення - self improvement, заклади позашкільної освіти - out-of-school 
education institutions. 

 

                                                             Діти тим талановитіші та розумніші,  
                                                            чим більше можливостей бути 
                                                             талановитими й розумними їм надамо. 
                                                                                                     О. Грединарова  
       

Темпи науково-технічного прогресу в Україні становлять перед системою  
освіти принципово нове завдання: сформувати таку особистість, яка 

адекватно реагувала б на будь-які зміни навколишнього середовища – 
соціального, політичного, економічного, екологічного, релігійного тощо.   

На сьогоднішній день з’явилася нагальна потреба суспільства у творчих, 
духовно розвинених громадянах. Виховання творчої особистості – одне з 
найважливіших соціальних завдань, які покликані розв’язувати і батьки, і 
освітяни, і громадськість. Адже відомо, що кожна цивілізована країна, кожна 
розвинена нація одним з найбільших своїх скарбів вважає талановиту людину. 
Ми намагаємося привернути увагу не лише педагогів, а й батьків, громадськість 
до цієї важливої справи і надіємося, що багато хто в цьому підтримає й допоможе 
розв’язувати її.  

Нарешті перед нами постала проблема виховання творчої особистості, 
збереження обдарованості, сприяння розвитку здібностей, виховання 
талановитих людей. Кожна обдарована дитина – індивідуальність, яка потребує 
особливого підходу. Потрібно створити умови, за яких найкращим чином можна 

mailto:yagotinbdut@ukr.net
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б реалізувати потенційні можливості кожної дитини, для повноцінного 
виховання й розвитку особистості. Сприяння реалізації обдарування потребує 
організації особливого середовища, зокрема спеціальної освіти, яка виходить за 
межі навчання в звичайній школі, тобто необхідно розвивати в дитини здібності 
до самореалізації, і не тільки навчанням, а перш за все створенням умов, щоб 
дитина була готова до складної самостійної роботи. Метою є розвиток мотивації 
особистості до пізнання, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей 
і молоді у вільний від навчання час, адаптація вихованця до життя в суспільстві, 
закладання основ самореалізації, самовиховання, саморозвитку, 
самовдосконалення, самовизначення.  

Як стверджують психологи, загальною умовою розвитку здібностей дітей є 
фізичне здоров’я і природна активність дитини. Звідси випливає, що в 
переважній більшості діти могли б рости як здібні, обдаровані. І якщо практичні 
результати не співпадають, то слід говорити про несприятливі умови, які 
складаються для дітей у сім’ї, в житті, про так звані соціальні фільтри, які 
залежно від історичної епохи, з більшою чи меншою силою, перешкоджають 
кожній дитині розвинути свої здібності. 

Увага, повага, турбота, любов до дитини є тією основою, на якій зростає і 
впевненість щодо своїх можливостей, інтерес до різних сфер навколишнього 
життя, здатність дивуватися, захоплюватися, випробовувати, фантазувати, 
захоплюватися, тобто активність дитини, в тому числі і творча, виховується за 
умови підтримки дорослими її ініціативи. Численні ж заборони і негативні 
оцінки дитячих намагань і є тими фільтрами, які гальмують розвиток творчо 
обдарованої дитини. Забезпечення умов і можливостей для приємного, 
змістовного спілкування в дитячому колективі, для занять різними видами 
діяльності сприяє розвитку пізнавальної й естетичної активності дитини, її 
здібностей. 

Педагогічна грамотність дозволяє педагогам, батькам так організувати 
виховний процес, щоб у результаті в дітей розвивалось мислення, творчі та 
інтелектуальні здібності. Потрібно знайти такі інструментарії, щоб визначити 
здібності дітей, їх розвиток, прогнозувати і планувати діяльність, у якій 
найбільше вони проявляються, були певні результати, які є подальшим 
поштовхом для удосконалення, розвитку, розкриттю талантів і здібностей й 
формуванню стійких інтересів і нахилів. Кожен виховний момент з дитиною є 
розширенням його кругозору, задоволенням її природної допитливості. Тому 
педагоги, батьки повинні пам’ятати, що кожна дитина, зокрема обдарована, - це 
індивідуальність, яка потребує особливого підходу, і той, хто здійснює виховний 
процес, повинен добре бути обізнаний з індивідуально-психологічними  
особливостями своїх вихованців, тобто мати знання з психології й педагогіки, а 
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також чітко вміти орієнтуватися в різноманітних життєвих ситуаціях, крім того 
мати певні енциклопедичні знання і вміло їх застосовувати, враховуючи вікові 
особливості дітей, рівень їхньої обізнаності. 

Тонкий психолог і знавець дитячих душ В. О. Сухомлинський зазначав, що 
найвища насолода життя – у педагогічній творчості, яка чимось наближається до 
мистецтва. Він вважав: головна особливість її в тому, що об’єктом діяльності є 
дитина, яка постійно змінюється. Тому творчому педагогу, враховуючи 
особливості і закономірності розвитку дитини, етично, без зайвого натиску, 
керуючи цим процесом, слід намагатися поставити її в такі умови, які спонукали 
б до пошуку ефективних, виразних, влучних засобів утілення творчих задумів. 

Ми повинні зуміти не просто не створити перешкод, але й усунути ті, які є 
на шляху творчого зростання дитини, на шляху розкриття її обдарованості, 
формування вмінь і навичок, без яких самі природні здібності не зможуть 
забезпечити вагомих досягнень. І головне – дати кожній дитині повірити в свої 
сили, відчути свої досягнення і спонукати до нових творчих злетів, до 
самореалізації і самовдосконалення. 

На сучасному етапі в Україні підвищився попит дітей та їхніх батьків на 
додаткові освітні послуги, які в змозі задовольнити заклади навчальні заклади 
позашкільної освіти. Саме позашкільна діяльність сьогодні розглядається як 
одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання творчо 
обдарованої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення 
умов для розвитку і підтримки талантів та обдаровань у галузі науки, техніки, 
мистецтва, природознавства тощо. Забезпечення при цьому можливостей щодо 
вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створює необхідні 
передумови для прояву її природних здібностей. 

Актуальність проблеми визначається завданнями закладів позашкільної 
освіти, основним з яких є розвиток творчих здібностей вихованців, що 
неможливо без активізації педагогічної творчості. 

Заняття в закладах позашкільної освіти природно доповнюють незаповнені 
проміжки соціального становлення особистості. Свобода і можливість вибору 
улюблених занять у закладі позашкільної освіти сприятливо впливають на її 
професійну підготовку, допомагають знайти ідеальну модель майбутньої 
діяльності з урахуванням задатків та здібностей, визначити своє місце в житті, 
повніше реалізувати творчі можливості. 

Завдання сучасної освіти щодо формування творчої, соціально активної, 
всебічно розвиненої особистості вимагають від педагогів нових підходів до 
організації навчально-виховної роботи зокрема в закладах позашкільної освіти. 
Спрямованість навчально-виховного процесу сучасного закладу позашкільної 
освіти вимагає від педагога вміння працювати в творчому середовищі, 
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нестандартних умовах постійно вдосконалювати свою професійну діяльність, 
створювати власну творчу лабораторію, опановувати специфічні форми і методи 
орієнтації будь-якого початкового курсу на розвиток творчих можливостей 
вихованців, їхніх талантів і обдарованості. 

На часі заміна стандартних виховних заходів на цілеспрямоване і 
професійне управління виховним процесом, що включає вивчення вихованців, 
встановлення психолого-педагогічного діагнозу, цілеспрямоване планування і 
проєктування, і, відповідно, здійснення виховного впливу, об’єктивної оцінки 
реальних результатів навчально-виховної роботи.  

Сучасна освіта потребує високо компетентного, розвинутого педагога, який 
володіє глибокими психолого-педагогічними знаннями, майстерністю, 
надбанням національної та світової культури, здатного до творчих 
нестандартних рішень, зокрема до роботи з обдарованими дітьми. Тому 
проблема розвитку творчого потенціалу педагога, зокрема таких педагогічних 
кадрів, які здатні виявити й розвинути обдарованих дітей, допомогти їм у 
самовизначення, запалити той вогник талантів, який їм притаманний і не дати 
йому згаснути. Сьогодні ця проблема повинна стояти в центрі уваги діяльності 
закладів позашкільної освіти.  Для працівників освіти особливо важливим стало 
набуття таких професійних характеристик як здатність адаптуватися до різних 
змін у соціумі, бути конкурентоспроможними, мобільними, готовими до 
вирішення різних проблем, постійного самовдосконалення. У цьому аспекті 
основне завдання методиста закладу позашкільної освіти є підвищення 
професійної компетентності педагогічних працівників, їх підготовка до 
інноваційної діяльності.. 

Рушійною силою у розвитку педагога-творця є прагнення до ідеалу людини, 
педагога-громадянина, педагога-професіонала.  Існують п’ять головних, на наш 
погляд, компонентів, що становлять групу здібностей, необхідних для успішної 
педагогічної діяльності: гностичні, конструктивні, проектувальні, 
комунікативні, організаційні. Розглядаючи здібності, педагоги і психологи 
виділяють три основні проблеми: походження здібностей та їхня природа, типи 
і діагностика окремих видів здібностей, закономірності та формування 
здібностей. Крім цих критеріїв, нам видається важливою також гуманістична 
установка педагога, тісно пов’язана з мотиваційним комплексом, який включає 
такі принципи: ставлення до іншого як до цінності; спрямованість на відкрите й 
активне спілкування; прагнення до самовдосконалення; установка на творчість; 
прагнення до гармонійного розвитку учнів. Педагог має пам’ятати, що 
педагогічні здібності розвиваються лише тоді, коли розвивати загальні здібності 
(спостережливість, уяву і т. д.) і також відповідні риси характеру (вимогливість, 
тактовність, гуманність). Педагогічні якості особистості, що є основою 
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професійної майстерності педагога, розглядаються як цілісна система. Які ж 
психолого-педагогічні якості необхідні педагогу? Це група компонентів, які 
включають: змістові, методичні, соціально-психологічні, вони становлять 
структуру педагогічної діяльності. Майстерність керівника творчого об’єднання 
полягає в: 

- умінні створити позитивну мотивацію і викликати інтерес у вихованців до 
навчально-практичної діяльності; 

- умінні організувати колективну і самостійну творчу роботу гуртківців;  
- умінні стимулювати пізнавальні інтереси та активність гуртківців;  
- умінні забезпечити на занятті оптимальний психологічний клімат; 
- умінні здійснювати диференційований підхід до вихованців в процесі 

навчально-виховної роботи; 
- умінні творчо використовувати досягнення психолого-педагогічної науки, 

передового педагогічного досвіду; 
- у прагненні до самовдосконалення і підвищення кваліфікації, 

вдосконалення своєї педагогічної майстерності. 
В нашій роботі неабияке значення має усвідомлення педагогом психології 

творчої особистості, творчої діяльності, компетентності щодо поняття 
«Обдарованість». 

Виявлення обдарованих і талановитих дітей – це тривалий процес. 
Обдарована дитина сама собі допоможе, якщо педагог творчий, а навчальний 
процес цікавий, різнобічний, результативний. Тому сучасна педагогічна 
практика змушує розглядати діагностику дитячої обдарованості як невід’ємну 
частину цілісного процесу. 

У результаті досліджень науковцями дано таку характеристику 
обдарованості. Це високий рівень задатків, схильностей, високого рівня 
інтелектуального розвитку, розвитку психічних процесів, це сплав 
природженого і набутого досвіду, який виявляється у своєрідності прояву 
здібностей людини, завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній 
галузі діяльності. Обдарованість є обов’язковою й необхідною умовою для 
прояву творчих здібностей і талантів. 

Але розширювати природний генотип, пробудити його до життя 
покликаний саме зовнішній фактор – це середовище, в якому живе дитина. 

Обдарована дитина відрізняється від інших багатим словниковим запасом, 
швидкістю і точністю виконання розумових операцій, прагненням до творчості, 
оригінальності, високою пізнавальністю мислення. Характерним є допитливість, 
енергійність, здатність до запам’ятовування і самостійність. Але діагностуючи 
обдарованість дитини, ми повинні враховувати темперамент. Бо іноді ці якості 
обдарованості у дітей із слабким типом нервової системи важче виявити. Вони 
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добре проявляються лише в діяльності в результаті цілеспрямованого 
спостереження і моральної підтримки з боку педагогів. Тому слід бути 
максимально уважними до кожної дитини. Під час спостереження ми звертаємо 
увагу на такий мотиваційний аспект поведінки обдарованої дитини, який 
характеризується: 

‒ підвищеною вибірковою чутливістю до певних явищ дійсності 
(пізнавальної, технічної, фізичної і т.д.); 

‒ яскраво вираженим стійким інтересом до творчості, певних занять або 
сфер діяльності, захопленістю предметом, поглибленістю в справу, 
працелюбність; 

‒ підвищеною пізнавальною потребою, що проявляється у величезній 
зацікавленості, багатій фантазії, схильності до абстрактного мислення, 
готовності з власної ініціативи виходити за межі вимог діяльності; 

‒ високою критичністю до результатів власної праці, невдоволенням собою, 
схильністю ставити цілі, прагнення до досконалості. 

Наявність зазначених психологічних особливостей може слугувати 
підставою для гіпотези, що дитина обдарована, але не для остаточного висновку 
про обов’язкову обдарованість. Проте наявність хоча б деяких ознак 
обдарованості може привернути увагу педагога й змусити до ретельного й 
тривалого аналізу поведінки дитини. 

Крім визначених психологами та педагогами яскравих критеріїв 
обдарованості, ми у процесі спілкування з дітьми, бесід з їхніми батьками, 
вчителями можемо виявити ще деякі опосередковані ознаки, які можуть 
наштовхнути педагога на більш уважне вивчення дитини в цьому напрямку. 

В результаті спостережень ми помітили, що такі діти мають допитливість, 
добре розвинену пам’ять, спостережливість, швидко схоплюють інформацію, 
самостійні в роботі. Але разом з тим їм притаманні ознаки нетипової поведінки: 
непередбачуваність вчинків, надмірна вразливість, нетерплячість і нетерпимість 
до чужих недоліків, часто неадекватність реакцій на інформацію. 

Ці діти потребують особливої уваги, вони не люблять надмірної 
регламентованості навчального процесу, конформізму і поведінці. Їхня 
поведінка часто викликає негативні емоції в оточенні. Вони не терплять тиску й 
примусу, адже діяльність творчого інтелекту – гарантія особистої свободи 
людини. Такі діти дуже цілеспрямовані, задля досягнення творчої мети можуть 
працювати місяцями (наприклад, в авіамодельному гуртку – над створенням 
моделей літака). Вони дуже критично ставляться до себе і до своїх досягнень, 
мають низьку самооцінку, високу пізнавальну активність. Дуже  вразливі, 
чутливі і вимагають поваги до себе. Виявляють оригінальність підходів у 
розв’язанні проблемних ситуацій, прагнуть до реалізації своїх унікальних 
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здібностей, мають високий рівень мотивації виконуваної діяльності. Обдаровані 
діти захоплюються науковими дослідженнями, у тому числі в секціях МАН, і, 
при цьому, маючи розвинену фантазію, ставлять перед собою нові цілі. 

Отже, потрібно змалку розвивати пагони творчості й створювати підґрунтя 
для розкриття талантів, допомагати таким дітям досліджувати те, чого, на 
перший погляд, не може бути, а головне: викликати у них бажання творчо, 
невпинно працювати і прагнути до успіхів. 

Для виявлення обдарованості можна скористатися і комплексною 
діагностикою, популярною серед учених та практиків усього світу. Вона 
стимулює процес самопізнання, самореалізацію, дає змогу виявити 
індивідуально-психологічні передумови, від яких залежить прискорення (чи 
уповільнення) розвитку творчої обдарованості. 

Отже, діагностику починають із темпераменту, потім характеру (інтересів, 
нахилів, здібностей). 

Процес виявлення обдарованості здійснюється поетапно: 
1) спостереження; 
2) виявлення психологічного стану дитини шляхом власної оцінки; 
3) визначення продуктів творчої діяльності учня; 
4) всебічний аналіз конкретних випадків; 
5) виявити творчу особистість дитини також допомагають системи запитань, 

анкетування; 
6) існує багато методів, які допомагають пізнати творчо обдаровану дитину 

(стандартизовані тести, анкети); 
7) для визначення системи пошуку та диференціації обдарованості, 

використовують такі методи: інтерв’ю, опитувачі, табелі успішності, творчі 
доробки учнів, аналітичні тести інтелекту здібностей. Дуже корисними в 
роботі керівника гуртка з метою діагностики інтересів і здібностей дітей та з 
метою профорієнтаційної роботи є  складання анкет («Пізнай себе», «Мої 
інтереси і здібності», «Моя професія», «Мій вільний час»). 

З’ясувавши особливості обдарованої особистості, її несхожість, можна 
зрозуміти творчі можливості такої дитини й передбачити напрямки, у яких їх 
слід розвивати і чим раніше ми їх виявимо, тим кращими результатами будуть 
надбання учнів.  

Для того, щоб педагог зміг втілити свої професійні задуми, необхідні 
спеціальні знання. Основу знань педагоги вже мають на етапі їх навчання у вузах, 
доповнюються і поглиблюються у безперервній роботі в закладі освіти, а це – 
підвищення кваліфікації, ознайомлення з провідними педагогічними ідеями, 
одержання інформації через наукові видання, використання досвіду, і, 
насамперед шлях до самовдосконалення – це самоосвітня діяльність педагога. 
Адже професіоналізм сучасного педагога яскравіше всього виявляється в умінні 
аналізувати власну діяльність, для цього необхідно розробити, обґрунтувати 
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свою індивідуальну систему роботи. Іншими словами, керівник мусить 
виховувати себе, а потім – інших. Спрямованість навчально-виховного процесу 
сучасного закладу позашкільної освіти вимагає від педагога вміння працювати в 
творчому режимі, нестандартних умовах постійно вдосконалювати свою 
професійну діяльність, створювати власну творчу лабораторію, опановувати 
специфічні форми і методи орієнтації будь-якого початкового курсу на розвиток 
творчих можливостей вихованців, їхніх талантів і обдарованості. 

Ефективність роботи в даному напрямку знаходиться в прямій залежності 
від професійної майстерності кожного педагога, його спроможності здійснювати 
роботу з розвитку творчого потенціалу кожної дитини, а саме: вміння проявити 
творчу активність, оригінальність, нестандартність у процесі розв’язання 
творчих завдань, самостійність, ініціативність. 

Головним завданням кожного навчального закладу позашкільної освіти є 
турбота про розвиток творчого потенціалу кожного педагога і колективу в 
цілому. Тільки творча особистість може виховати творчу особистість. 

Отже освіта потребує талановитого творчого педагога, з високим рівнем 
методичної культури, якому властиві такі риси: 
‒ творча самостійність, ініціативність, жадоба до пізнавальної діяльності, 

нестандартний підхід до справи, активна пошукова діяльність, спрямована на 
постановку і розв’язання науково-методичних проблем, налаштованість 
інтелекту на творче мислення; 

‒ високий рівень самоорганізації у підготовці до занять та під час навчально-
виховної діяльності, наполегливість, працездатність, організованість, 
відповідальність: 

‒ працелюбність і старанність під час самонавчання, дисциплінованість і 
дбайливість щодо реалізації своєї технології навчання; 

‒ цілеспрямованість у досягненні мети, твердість у відстоюванні своєї позиції і 
переконань; 

‒ потреба у самовихованні, формуванні досвіду духовного і професійного 
вдосконалення тощо. 

Першим кроком до створення умов для оптимального розвитку педагогічної 
творчості в закладі позашкільної освіти стало створення комплексно-цільових 
програм «Творчий педагог». Ця програма спрямована на розв’язання актуальних 
проблем у системі управління сучасним освітнім закладом, розвиток творчої 
майстерності педагогічних працівників. 

Творчість вимагає індивідуалізації, персоніфікації та точної 
самоідентифікації. Саме тому умовою успішної реалізації завдань є 
діагностування педагогічних кадрів. Діагностика забезпечує науковий підхід до 
організації роботи з педагогічними кадрами, їхній професійний розвиток і 



329 

саморозвиток. Здійснення діагностування особливо самодіагностування 
педагогічної діяльності, спрямоване на оволодіння кожним педагогом навичками 
самоаналізу, самооцінки дає змогу перевести роботу в режим активного 
саморегулювання та самоконтролю.  

Якості своєї професійної діяльності педагог може виявити з допомогою 
діагностичних методик – Анкети самоаналізу рівня творчості педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти (Додатки №1, 2, 3). 

Самодіагностування роботи педагога проводиться за наступними 
напрямами: 
- раціональне використання попереднього досвіду; 
- оволодіння новими методиками та прийомами навчальної діяльності; 
- розумне поєднання перших і других під час розкриття конкретного змісту 

матеріалу; 
- здійснення зворотнього зв’язку в процесі самооцінки навчання в певному 

напрямі діяльності. 
Головним завданням інформаційно-методичної роботи щодо розвитку 

творчості педагогічних працівників можуть бути: 
- поглиблення, переосмислення, переорієнтація, трансформація раніше набутих 

філософсько-педагогічних знань відповідно до концептуальних основ та 
принципів розвитку національної системи освіти, створення інноваційної 
системи; 

- вивчення теорії методики навчання й виховання, етнопедагогіки, психології, 
досягнень науки з певного напряму, оволодіння  сучасною методологією; 

- впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, 
передового досвіду сучасних педагогічних технологій; 

- систематичне інформування педагогів про нові орієнтації щодо змісту, 
методики навчання й виховання, вивчення державно-нормативних документів 
про освіту; 

- спонукання й сприяння виробленню у педагогів бажань і вмінь, навичок 
самоосвітньої роботи з метою безперервного підвищення своєї кваліфікації і 
вдосконалення педагогічної майстерності, загально педагогічної і методичної 
культури; 

- активізація та розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них 
зацікавленості сучасними науковими ідеями, дослідницькою та 
експериментальною роботою; 

- допомога у творчій розробці навчальних планів, програм з певного фахового 
напряму. 

Завдання ці реалізуються через таку систему роботи: 
- індивідуальні – самоосвіта, стажування, наставництво, консультація; 
- групові постійно діючі методичні об’єднання керівників гуртків, творчі 

динамічні групи, школи перспективного досвіду, школи становлення та школи 
вищої педагогічної майстерності, семінари, ділові і рольові ігри, групові 
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консультації, педагогічні студії, педагогічні майстерні, майстер-класи, школи 
дослідництва тощо; 

- колективні – педагогічні конкурси, науково-практичні конференції, методичні 
оперативні наради; коментовані виставки, екскурсії, лекторії, «круглі столи», 
методичні фестивалі, панорами , педагогічні консиліуми тощо. 

Кожен навчальний заклад обирає організаційні форми методичної роботи, 
виходячи з потреб кожного педагога. 

Внаслідок цього формується у педагогів свідоме прагнення до самоосвіти, 
самовдосконалення, самоаналізу та відповідні уміння, навички щодо творчого 
розв’язання проблем і досягнень мети, тобто поступово здійснюється 
становлення тих якостей, які є складовими творчих здібностей особистості. 

Саме творчий педагог соціально корисний не тільки результатами своєї 
особистісної праці, а й тим, що він дух творчості передає іншим – колегам і 
вихованцям. Тому потрібно підтримувати таких творчих педагогів. 

Практика переконує, що навчання педагогів стає найбільш ефективним, 
якщо в групових, колективних формах навчання самостійній роботі педагога 
відводиться провідна роль. 

У зв’язку з цим виникає необхідність в координації самоосвітньої роботи з 
іншими формами підвищення кваліфікації. Спостереження свідчать про те, що 
вплив колективних форм навчання на самостійну діяльність педагога стає 
найбільш дійовим при умові: 
‒ якщо є тісний взаємозв’язок між особистісними потребами та інтересами 

педагога і тим змістом педагогічного навчання, яке здійснюється в групових, 
колективних формах роботи; 

‒ якщо робота підпорядковується колективному навчанню, колективному 
дослідництву; 

‒ якщо пошук педагога, його досвід, результати роботи одержують гідну оцінку 
адміністрації закладу, колег, уміло заохочуються ними. 

Самоосвіта педагогічних працівників є одним з найважливіших шляхів 
впровадження досягнення педагогічної науки в практику роботи педагогів. 
Предметом вивчення стають нові наукові ідеї, найактуальніші педагогічні проблеми, 
які ще не пройшли перевірку масової практики, може стати і перспективний 
педагогічний досвід, який ще не дістав належного теоретичного узагальнення. 

Займаючись методичною роботою, педагог багато бере для свого професійного 
зростання, розвитку загально педагогічної ї методичної культури творчості. 

Можна назвати чотири рівні творчої педагогічної діяльності: 
Репродуктивний рівень передбачає, що педагог, працюючи за відомим 

досвідом, методиками, рекомендаціями вибирає ті, які найбільше відповідають 
конкретним умовам його діяльності, індивідуально-психологічним 
особливостям вихованців. 
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Раціоналізаторський рівень припускає, що педагог на основі аналізу 
власного досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності, вносить 
корективи у свою роботу, удосконалює, модернізує деякі елементи наявних 
рекомендацій, методик, досвіду відповідно до нових завдань. 

Конструкторський рівень  характеризує діяльність тоді, коли на основі 
власного досвіду, самоаналізу свої діяльності і знань психолого-педагогічних 
особливостей дитячого колективу, педагог використовуючи існуючі методичні 
рекомендації, передовий досвід, конструює власний варіант вирішення 
педагогічної проблеми. 

Новаторський рівень передбачає вирішення педагогічної проблеми на 
принципово нових основах, відрізняється новизною, оригінальністю і високою 
результативністю.  

Отже, одне з головних завдань методичної служби – допомогти педагогу в 
особистісно-професійному розвитку, створенні умов для формування в нього 
здатності набувати нового досвіду на основі цілеспрямованого творчого 
критичного мислення, визначення особистісних підходів, усвідомлення 
значущості нової педагогічної ідеї для вдосконалення освітньої практики. 
Головна увага повинна приділятися розповсюдженню педагогічних інновацій, 
технологій, ідей перспективного досвіду. 

Важливою умовою педагогічної творчості є забезпечення системи заходів 
морального та матеріального заохочення, організація творчого змагання, 
конкурсу «Керівник гуртка року», виставок дитячих робіт. 

Висновок: Отже, підсумовуючи все вище сказане, слід відзначити, що 
психологічний і педагогічний підходи до формування творчо обдарованої 
особистості складають нерозривну єдність, яка становить науковий підхід. 
Однак слід наголосити на тому, що педагогічний підхід завжди має спиратися на 
психологічний, оскільки розробка психологічних основ наукової організації 
навчально-виховного процесу дає можливість забезпечити повноцінне 
формування особистості кожної дитини. Саме знання всіх закономірностей, 
розуміння їх впровадження в педагогічний процес і дасть нам позитивні 
результати в нашій роботі. 

Розвиток творчого потенціалу педагога, зростання рівня культури, 
мислення, світогляду завжди буде гострою проблемою. Кожний педагог, який 
усвідомлює свою соціальну відповідальність, повинен прагнути творчо 
працювати, розвивати в собі творчі можливості. В процесі педагогічної 
діяльності педагог проходить періоди становлення: адаптація – 
професіоналізація – майстерність. Цей процес прискорюється, якщо педагог 
систематично вдосконалює майстерність, оволодіваючи досягненнями науки, 
активізує власні науково-методичні пошуки. Щоденно педагог здійснює 
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конструктивну, організаторську, комунікативну, гностичну діяльність. Там, де 
поєднуються глибокі і міцні знання з досвідом практичної діяльності, який 
складається в результаті самостійної роботи і почерпнутого в роботі колег, 
народжується творчість. 

Вміння бачити та аналізувати показники своєї праці та процес їх досягнення, 
вміння систематизувати накопичений досвід – один з найвагоміших шляхів до 
вершин педагогічної майстерності. 

Педагогічна творчість – це завжди співтворчість. І найскладнішим у 
творчості педагога є жива взаємодія з вихованцями під час спілкування. Той, 
кому це вдається, - справжній творець. 

Діяльність педагога стане тоді результативною, коли він одержить належну до 
неї підготовку, буде поставлений в умови, сприятливі не тільки для збереження, а 
й для правильного розвитку своєї енергії. Щоб стати майстром педагогічної справи, 
потрібно її любити, бути зацікавленим і результатами своєї справи. 

В. Сухомлинському належать такі слова: «Мудрість влади педагога – це 
велика творчість і праця над собою». Саме творчий педагог здатний запалити 
вогник творчості у своїх вихованців, сприяти до розкриття і розвитку 
обдаровань. І саме методична служба закладу позашкільної освіти признана 
плекати творчого педагога, дбати, щоб він був носієм високої культури, 
впевненим у собі, у своїй індивідуальній значущості і прагнув до постійного 
зростання свого професіоналізму. Адже самоосвітня діяльність педагога – 
запорука успішної роботи закладу позашкільної освіти. 

ДОДАТКИ 
Додаток №1 

Самоаналіз рівня творчості педагогічних працівників закладів позашкільної освіти 
1. у чому сильна сторона Вашої особистості? Що конкретно у педагогічній діяльності Вам 

вдається виконати творчо? 
2. Згадайте з Вашої практики, коли Ви знайшли оригінальне педагогічне вирішення в складній 

ситуації. 
3. Якщо є вчитель, якого Ви б хотіли наслідувати, то в чому, по-вашому, джерело його 

творчості? Що Ви хотіли б запозичити у його досвіді? 
4. Чи доводилось Вам коли-небудь описувати свій педагогічний досвід у цілому або його 

частину? Спробуйте це зробити, одночасно аналізуючи причини успіху чи невдачі. 
5.  Дайте характеристику своєї творчої лабораторії (її провідні ідеї, структуру, методи). 
6. Як ви оцінюєте рівень загальної культури: інтелект, ерудиція, запити, потреби? 
7. Які наукові розробки вчених і який перспективний досвід імпонують Вашим педагогічним 

уподобанням і нахилам? Що з них опрацьовуєте зараз? 
8. Чи доводилось Вам вносити конкретні пропозиції щодо розвитку творчості працівників 

закладу позашкільної освіти? 
9. У чому конкретно Вам хотілося б проявити свою педагогічну творчість? 
10.Чи хотіли б Ви взяти участь у роботі районного (міського) творчого об’єднання працівників 

закладів позашкільної освіти? 
 

Додаток №2 
Визначте Ваш творчий потенціал. Виберіть один із можливих варіантів відповіді: 
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1. Чи вважаєте Ви, що певні Ваші ідеї принесуть значні покращення в навчально-виховний 
процес? (так; ні; при сприятливих умовах; в деякій мірі). 

2. Якщо Вас захоплює якась ідея, що Ви думаєте про неї? (незалежно від умов втілюю, 
намагаюсь її втілити); 

3. Коли Ви захищаєте якусь ідею, то: можете відмовитись від неї, якщо: вислухаєте 
переконливі аргументи опонентів; залишаєтесь при своїй думці; які б аргументи Ви не 
слухали, зміните свою думку і прислухаєтеся до думки опонентів. 
 

Додаток №3 
Оцінка педагогом своєї діяльності та діяльності своїх колег 

1. Хто, на вашу думку, у Вашому педагогічному колективі дійсно володіє творчими 
здібностями в педагогічній діяльності? 

2. Як Ви оцінюєте себе з позиції педагогічної творчості? 
3. Які умови, на Вашу думку, необхідні для творчої діяльності педагога? 
4. Назвіть вдале творче заняття за час роботи в поточному навчальному році. Чим він справив 

на Вас позитивне враження? 
5. Чи вірите ви в свої творчі здібності? Якщо так, то як Ви плануєте їх реалізувати найближчим 

часом? 
6. Що в навчальній роботі у вас виходить найкраще і чим із свого досвіду навчальної роботи 

Ви вважаєте за можливе поділитись з колегами? 
 

Додаток №4 
Тест «Визначте, на якому рівні Ви перебуваєте як педагог» 

1. Найвищий рівень – педагог постійно прагне до саморозвитку та реалізує ці прагнення. 
2. Дуже високий рівень – педагог виявляє творчість у вузькому розумінні слова як пошук і 

знаходження об’єктивно нових завдань, методів, способів. Прийомів, форм, засобів 
навчання й виховання (новаторства). 

3. Високий рівень – педагог досконало володіє розробленими раніше методрозробками 
(майстерність), роблячи для себе «відкриття» не збагачуючи при цьому науку та досвіду. 

4. Середній рівень – педагог володіє вміннями в загальному вигляді, приблизно, невпевнено. 
5. Низький рівень – педагог не володіє необхідними вміннями і відчуває труднощі. 
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ КОНТЕНТ РЕАЛІЗАЦІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

У статті йдеться про значення та перспективи оптимізації дослідницької 
діяльності в структурі освітньої системи як чинника розвитку обдарованої 
молоді. Досліджуються перспективи формування цілісного наукового простору 
в структурі освітнього на основі взаємодії дослідницьких навчальних закладів 

Ключові слова: дослідницький університет, заклад спеціалізованої освіти 
наукового спрямування, талановита молодь 

The article deals with the problems of importance and prospects of optimizing the 
research activities in the structure of the educational system as a factor of developing 
the gifted youth. Prospects of forming the integral scientific space in the structure of 
educational on the basis of research educational institutions’ interaction are 
investigated 

Key words: research university, institution of specialized scientific education, 
talented youth. 

 
Проблеми формування умов для реалізації розвивального потенціалу 

обдарованої молоді завжди були предметом посиленої уваги педагогів, 
психологів, загалом науковців, що опікуються освітологічним напрямом 
досліджень. Прямо чи опосередковано проблематика фокусується на підходах до 
реалізації принципу диференціації в системі освітньої діяльності, відповідно до 
якого кожен її суб’єкт  має навчатися за оптимальною для себе освітньою 
програмою, максимально основуючись на особистісному ресурсі розвитку, 
умовах, які персоніфікують процес (методика, стиль, режим, темпоритм та ін.). 

Будь-які кризові умови, надто коли йдеться про воєнний стан, актуалізують 
проблеми самовизначення та вибору, які стосуються всіх галузей соціально-
економічної діяльності, освітньої насамперед, оскільки стратегічно у її контексті 
фіксуються базові цінності та пріоритети перспективного розвитку, формуються 
моделі домінантних взаємовідносин у найбільш сенситивний період становлення 
особистості. У Концепції «Нова українська школа» зазначається, що «за 
експертними оцінками найбільш успішними на ринку праці в найближчій 
перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися впродовж життя, критично 
мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в 
багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями. Але 
українська школа не готує до цього [3, с. 4].  

Необхідність модернізації підходів до психологічного супроводу освітніх 
процесів продиктована сучасними тенденціями соціально-економічного 
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розвитку та статусом освітніх процесів у їх контексті. Освіту правомірно слід 
інтерпретувати як системотворчий компонент інноваційних процесів, оскільки 
вона відповідає за формування відповідного типу особистості, здатного не лише 
адаптуватися до умов, які постійно змінюються, а й бути реальним суб'єктом їх 
інноваційного розвитку. Йдеться про «інтелектуалізацію» економіки, вплив 
освіти на весь соціальний організм, життєдіяльність суспільства загалом. Така 
його поліфункціональність зумовила необхідність радикальної трансформації 
освіти всіх рівнів та типів з інформаційно-репродуктивною на компетентнісну 
парадигму, яка ставить принципово нові стандарти освітньої діяльності, 
актуалізуючи інтеграційні процеси. Відповідно змінюються і цільові орієнтири 
освіти, пов'язані з поняттям «людина освічена», фактично еволюціонуючи від 
«людина обізнана» до «людина компетентна». 

Закономірно,  що саме школа закладає основу всіх типів та рівнів 
професійної освіти, що обумовлює потребу їх подальшого розвитку не як 
самодостатніх автономних систем (що характерно для системи інформаційно-
повідомлювальної освіти), а таких, що означені високим рівнем взаємозв’язку та 
взаємозалежності. Обдарована молодь – резерв формування національної еліти, 
здатної працювати на благо держави на найбільш складних та конфліктогенних 
напрямах діяльності. 

Зважаючи на те, що будь-які кризові стани мають потенціал не лише 
деструктивних, а й конструктивних, інноваційних процесів, важливо саме з 
цього ракурсу проаналізувати тенденції розвитку освітньої галузі у частині 
нарощування потенціалу розвитку обдарованості сучасної молоді в системі 
інституційної освіти всіх рівнів, проектуючи модель освіти впродовж життя. 

Означимо реалії актуальної ситуації в освіті з позиції можливостей для 
прогресивних інноваційних змін: 

1. Ситуації кризових станів, що супроводжують будь-які перехідні періоди, 
характеризуються об’єктивними процесами переосмислення нових актуальних 
реалій і себе в них. Ситуація війни Росії з Україною обумовила фундаментальні 
процеси, пов’язані з національною само ідентифікацією, ревізією усталених 
цінностей, і що головне – актуалізацією суб’єктної позиції, що позначилася на 
небайдужості, потребі безпосереднього доручення до боротьби, допомоги, 
відновлювальних процесів.  

2. Задекларований перехід на систему компетентнісної освіти, який на 
практиці більшою мірою був декларативним та імітаційним (за даними різних 
опублікованих досліджень в межах 10-33% відсотків педагогів освітніх закладів 
різних типів працюють за технологіями компетентнісної освіти) стає реальним 
через високий рівень своєї затребуваності. Йдеться про розвиток сектора 
реальної економіки, вимоги стейкхолдерів, зокрема роботодавців до рівня 
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професіоналізму випускника, а також перспективи членства в ЄС, що 
позначаться на прийнятті не лише цінностей інноваційної освіти, а й 
використовуванні реального інструментарію вимірювання якості їх практичної 
імплементації. 

Немає необхідності доводити, що основу компетентнісної освіти складає 
дослідницька складова, яка детермінує можливість формування освітнього 
процесу на основі студоценризму, «Я-концепції», проєктування індивідуальної 
освітньої траєкторії, а також розвитку суб’єкт-суб’єктних взаємовідносин 
учасників освітньої діяльності, використання особистісно зорієнтованих 
технологій навчання на основі взаємодії досвідів того, хто вчить, та того, хто 
вчиться. Всі ці маркери компетентнісної освітньої діяльності є універсальними, 
більше того, дотримання їх є умовою забезпечення навчання людини впродовж 
життя, зокрема безконфліктного переходу від одного освітнього рівня до іншого, 
поетапно нарощуючи суб’єктність своєї позиції.  

Розширення дослідницької складової освітньої діяльності реалізується 
через різні форми модернізації освітнього процесу:  
1. Передбачено збільшення питомої ваги дослідницької діяльності в структурі 

навчальної, починаючи від дошкільних «Я досліджую світ» і себе у ньому, 
завершуючи дослідницько-проектною діяльністю як формою реалізації 
наукового, креативного потенціалу, реальних авторських ідей, що мають 
перспективи практичної імплементації. 

2. Особливі умови для реалізації розвивального потенціалу обдарованої молоді 
акумульовано у закладах з високим дослідницьким потенціалом, зокрема 
дослідницьких університетах, закладах спеціальної освіти наукового 
спрямування. Спостерігається тенденція до розширення кількості 
дослідницьких освітніх закладів (університетів, ліцеїв), що системно та 
цілеспрямовано займаються дослідницькою діяльністю, у тому числі і 
комерціалізуючи її результати.  

Як зазначається в Законі України «Про освіту»: «освіта наукового 
спрямування, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні, спрямована на 
поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, 
необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, 
винахідницької діяльності» [4].  

Як зазначає К.Гораш, «Реалізація дослідницьких знань, навичок та вмінь у 
навчанні та вихованні учнів ЗНЗ відбувається через: – введення нової типології 
уроків, активний прояв творчості учнів та вчителів у навчально-виховному 
процесі та узгодження його етапів з основними етапами наукового дослідження 
(підготовка дослідження відповідно до виду (теоретичне, експериментальне, 
індивідуальне, групове, колективне, комбіноване); узагальнення результатів 
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дослідження; практичне застосування результатів дослідження; підведення 
підсумків дослідження; планування нових досліджень); – застосування 
педагогами методу навчально-дослідних завдань як на уроці, так й у позаурочній 
роботі дозволяє органічно інтегрувати знання з різних областей і застосовувати 
їх на практиці, спонукає учнів до генерування нових ідей та пошуку засобів їх 
реалізації; – створення педагогом інноваційного навчального середовища, у 
якому відбувається дослідження реальних проблем через впровадження і 
активне застосування інновацій; надається учням ініціатива у створенні власної 
траєкторії навчально-пізнавальної діяльності, відбувається виховання учня-
дослідника з науковим типом мислення, формується дослідницький досвід 
випускника ЗНЗ». К. Гораш. Інноваційні підходи до організації навчально-
дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів [1]. 
Характерно, що така освіта здобувається як у рамках базової освіти наукового 
спрямування, так  профільної, яка безпосередньо орієнтована на продовження 
навчання  у ЗВО. 

Найвищий статус в ієрархії дослідницьких освітніх закладів мають 
дослідницькі університети. Вони створюються «з метою підвищення ролі 
університету як центру освіти і науки, підготовки висококваліфікованих 
наукових і науково-педагогічних кадрів, упровадження в практику наукових 
досягнень, технічних і технологічних розробок» (Положення про дослідницький 
університет). Йдеться не лише про традиційне збільшення  питомої ваги 
дослідницької діяльності, а про принципову відмінність формату роботи з 
інформацією. 

Сергій Курбатов, системно займаючись проблемами дослідницького 
формування університету, стверджує, що «…на темпоральному перехресті 
університет як інституція, визначально орієнтована на навчання, тобто 
трансляцію знань з минулого в сучасність, перетворюється на дослідницьку 
інституцію, тобто інституцію, зосереджену на виробництві нових знань, або ж 
трансляції знань з майбутнього в сучасність» [2].  Тобто, традиційний 
університет, сформований на основі інформаційно-повідомлювальної освіти, 
трактується як «місце трансляції існуючого знання», дослідницький – як «місце 
виробництва знання нового». Слід відмітити, що «виробництво нових знань» є 
полі функціональним і безпосередньо стосується також процесу «привласнення» 
знань, що є результатом роботи з навчальною інформацією на основі «Я-
концепції» (коли об’єктивне знання набуває суб’єктивних значень, 
персоніфікованих форматів та алгоритмів роботи з ним, способів їх 
використання). 

Отож, концепція дослідницького університету, як і спеціалізованих освітніх 
закладів дослідницького спрямування, базується на однакових алгоритмах 
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роботи з інформацією, зокрема актуалізації процесів, що стосуються: а) аналізу 
навчальної інформації у комплексі виявлення причинно-наслідкових причин, що 
лежать в її основі, а також подальшого узагальнення, систематизації набутого 
знання; а) осмислення інформації в контексті свого уже наявного досвіду у 
рамках заданої проблематики, розробка алгоритмів його використання в 
ситуаціях, які постійно змінюються; б) продукування ідей, позицій, 
обґрунтування можливостей удосконалення практики на основі отриманих 
компетентностей, що перебувають у зоні дослідницького інтересу суб’єкта 
навчання; в) формування здатності до системного аналізу актуальної ситуації за 
допомогою засвоєних знань та аналітичного інструментарію, проєктування 
перспектив її конструктивного розвитку; г) формування власного активу через 
акумулювання банку ідей, підходів, методик, які представляють дослідницький 
інтерес і  є сферою пріоритетного розвитку на перспективу; г) реалізації 
дослідницьких проектів у межах своїх компетенцій, дослідницьких 
можливостей, участь у конкурсах, різних формах випробувань. 

Отож, зважаючи на спільність базових позицій дослідницьких освітніх 
закладів різних рівнів, важливо програмувати їх розвиток як взаємозалежних 
інституцій, тобто на спільній концептуальній основі, вибудовуючи архітектуру 
освітніх закладів з адекватним форматом залежностей, програмуючи 
прогресивні форми співпраці. В оптимальному варіанті доцільно створювати 
систему дослідницьких закладів, у рамках яких, наприклад, дослідницький 
університет буде виконувати функції супервізора і бути суб’єктом розвитку 
конструктивних взаємовідносин з іншими навчальними закладами, формуючи 
цілісний науковий простір у структурі освітнього. 

Важливо забезпечити функціонування цих закладів як відкритих освітніх 
систем, в рамках яких передбачено двосторонній рух учнів, студентів: у разі 
підвищення дослідницьких компетентностей, поповнюючи «резерви 
обдарованої молоді», у разі недостатньої реалізації свого потенціалу – суб’єкт 
навчання може перейти у заклад, який більшою мірою відповідає його набутим 
компетентностям. Важко переоцінити стимулювальний ефект такого підходу до 
реалізації принципу диференціації через свою орієнтованість на 
індивідуалізацію та персоніфікацію навчання. 

Окрім того, у такий спосіб вибудовується зрозумілий освітній «ліфт», який 
реалізує функції відбору обдарованої, дослідницько зорієнтованої молоді, 
одночасно не «зачиняючи двері» перед іншими, хто може самовизначитися щодо 
своїх дослідницьких пріоритетів, навчаючись в рамках іншої освітньої системи. 

І що головне – так буде формуватися науковий простір регіону (а далі – 
держави) у контексті освітнього з прозорою та зрозумілою структурною 
організацією, який можна буде системно та цілеспрямовано розвивати, 
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орієнтуючись на актуальні потреби регіону і долучаючи до цього процесу 
талановиту та небайдужу молодь, і фактично вирощуючи у такий спосіб свою 
інтелектуальну еліту.  
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ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗЗСО:  
РОБОТА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ЛІЦЕЮ № 10 «ЛІНГВІСТ» 

ЗА МІЖНАРОДНОЮ ПРОГРАМОЮ FIRST® LEGO® LEAGUE 
У статті представлений досвід одного із закладів загальної освіти (ЗЗСО) 

Полтавщини щодо використання LEGO® технології в освітньому процесі. 
Застосування сучасних інноваційних, STEM/STREAM, інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому процесі, інтегрована робота колективу 
за Міжнародними програмами FIRST® LEGO® League під час навчання дітей в 
умовах воєнного стану надають можливість розв’язувати пізнавальні, 
пошуково-дослідницькі та комунікативні задачі, розвивати творчі здібності 
дітей, формувати ключові і предметні компетентності, основні цінності, 
навички спілкування для зростання обдарованої особистості. 

Ключові слова: НУШ, інновації, технології, STREAM, робототехніка, FLL 
The article presents the experience of one of the institutions of general education 

of Poltava region on the use of LEGO® technology in the educational process. The use 
of modern innovative, STEM / STREAM, information and communication technologies 
in the educational process, the integrated work of the team under the International 
FIRST® LEGO® League programs during the training of children in martial law 
provide an opportunity to solve cognitive, research and communication problems, 
develop creative abilities of children, to form key and subject competences, basic 
values, communication skills, growth of a gifted personality. 

Keywords: new Ukrainian school, innovations, technologies, STREAM, robotics, 
LEGO® Education, FIRST® LEGO® League, STEM Education Class Pack 
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Кожного дня ми вирішуємо проблеми доставки тих чи інших вантажів...  
Зараз особливо це стосується перевезення людей і тварин, вивезення їх у 

найбільш безпечні місця, доставка гуманітарних вантажів, перевезення 
військових і техніки у гарячі точки нашої країни для оборонних дій нашої 
держави...  

Саме зараз, під час військового стану, коли більшість регіонів країни 
потерпає від наступу російських 
загарбників, коли зруйнована майже вся 
інфраструктура міст і селищ більшості 
регіонів України, зруйновані дороги, 
будинки, магазини, автомобілі... люди 
очікують на допомогу і, найголовніше – 

на ПЕРЕМОГУ! 
У січня 2021 року Кременчуцький ліцей № 10 «Лінгвіст» отримав Грант 

Class Pack 2021, навіть два: Грант FIRST® LEGO® League Challange + FIRST® 
LEGO® League Explore (програми для дітей 6-16 років). 

28 січня 2021 року ми мали вже набори Lego® Education, які надійшли якраз 
до Міжнародного дня LEGO®. Тому в ліцеї підготували до цього дня виставку  
«У світі LEGO® », де учні представили моделі із власних наборів конструкторів. 

FIRST® LEGO® League – Міжнародна програма, яка представляє STEM 
напрями освіти – науку, технологію, інженерію та математику, дітям від 4 до 16 
років шляхом веселого та захоплюючого практичного навчання [1].  

Програма-фестиваль створена для дітей двома міжнародними компаніями – 
FIRST® та LEGO® Group. Ми полюбляємо різноманітні фестивалі, тому ми разом 
із FIRST® LEGO® League.  

Міжнародний 
день LEGO
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Мета програми: надихнути дітей вивчати STEM, а також долучатися до 
вирішення актуальних світових питань за допомогою улюбленої іграшки – 
конструктора LEGO® Education. 

Трьома ключовими аспектами FIRST® LEGO® League є: робототехніка, 
дослідження та лідерство. 

FIRST®  – це спільнота робототехніків, яка готує дітей до майбутнього! 
Навчання за допомогою робототехніки надає учням можливість вирішувати 

реальні життєві проблеми, які потребують знань STEM-предметів, зокрема: 
математики (просторові поняття, геометрія – для розуміння способів руху 
роботів); фізики (електроніка, принципи роботи датчиків, що є основою роботів); 
технологій та дизайн (дизайн пристроїв, частин роботів, конструювання і 
програмування робототехнічних систем). 

Кожного навчального року учні 
мають можливість досліджувати 
нові питання відповідно Теми 
сезону. Цього року за підтримки 
грантової програми ми отримали 
матеріали за новою темою сезону – 
«Доставка об’єднує».  

Завданням її: винайти майбутнє 
транспортування, яке зможе 
покращити ефективність, безпеку, 
доступ та зв’язки шляхів. 
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Учні міркують над транспортною системою майбутнього, сучасними 
дорогами, зручними і безпечними швидкісними авто. 

Так склалося, що спочатку через карантинні обмеження, з часом – через 
військовий стан і вимушене переміщення нам не вдалося провести міжшкільний 
фестиваль, але, перебуваючи в різних країнах світу, ми намагалися знайти друзів, 
із якими разом по-дорослому говорили про наболілі проблеми людства, про нас, 
українців, про нашу країну… Згодом усі мали можливість узяти участь в онлайн 
конференції, запросити на захід тих, кого знайшли під час перебування за 
кордоном, навчаючись у нових закладах освіти… Цікавились у всіх однолітків, 
кого зустрічали там, чи беруть вони участь у подібних проєктах, яких саме? чи 
вивчають робототехніку? на якому рівні? які проєкти створені ними? чи 
проходять змагання з робототехніки у тих країнах? як саме? Говорили з ними 
про те, що відбувається у нас у країні, FLL і щодо теми сезону 2021-2022 – 
«Доставка об'єднує».  

Війна показала нам наскільки важлива допомога людині, які саме роботи-
помічники стануть у нагоді людству у майбутньому.  

Але ви ж розумієте, що після перемоги відбудовувати все зруйноване 
російськими окупантами прийдеться нашим дітям, то ж саме зараз перед ними – 

будівниками майбутнього, доречно ставити актуальні на сьогоднішній день 
питання, які потрібно вирішувати вже зараз.  

Оскільки з’являється все більше вимог до транспортної системи, ми маємо 
переглянути способи транспортування вантажів, людей і тварин, військових і 
техніки з місця на місце і до місця призначення, поміркувати над транспортом 
майбутнього, новими видами, наприклад, тієї ж військової техніки. Як люди 
евакуюються? Як гуманітарні вантажі перевозяться, сортуються та 
доставляються до пункту призначення. З огляду на уточнення, які були надані 
суддівською командою FIRST у США, вантажі – це продукція/вироби, тому 
перевезення тварин та людей не підпадає під тему сезону. Але діти все одно 
пропонували своє бачення на ситуацію, що виникла, та винаходили власні шляхи 
вирішення проблем, які зараз виникають у нашому повсякденному житті і є 
актуальними. Є такі місця, куди ні волонтери, ні військові, ні «Червоний Хрест» 
ніяк не можуть  доставити ні продукти харчування, ні, за потребою, ту ж воду. 
Ми міркували з учнями про роботів, як би виглядали такі механізми, і чи дійсно 
допомогли б у даному випадку.  

Робота колективу ліцею, проведена за темою сезону 2019 року – «CITY 
SHAPER – формуй місто» (набори ми отримали у подарунок від ТОВ 
«Інноваційні освітні технології» разом із Грантом Class Pack – 2021) надасть 
можливість нашим учням і випускникам ліцею стати в перших рядах  на 
відбудову нашої держави після війни. Творчі ідеї, винаходи, проєкти з цікавим 
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баченням майбутнього наших міст і країни загалом від наших дітей  не 
залишаться осторонь, обов’язково знайдуть втілення у інженерних проєктах і 
планах будівельників. 

 

 
Перші уроки для випускників:  Технології. 11 клас 

«Ми – будівники майбутнього» (захід, проведений 01.09.2021 р.) 
 

Наступний навчальний рік – це момент, щоб набратися енергії для 
інновацій. Від машин, які рухають нас, до їжі, яка нас підтримує, до бездротових 
технологій, які з’єднують нас, енергія відіграє важливу роль у підтримці нашого 
світу. Тому і тема відповідна – «SUPERPOWERED». Під час нового сезону 
FIRST® ENERGIZE℠, представленого Qualcomm, команди юних винахідників 
переосмислять майбутнє сталої енергетики та просуватимуть свої ідеї вперед. 
Інновації не можуть чекати. 

Учителями нашого ліцею з метою обміну досвідом із учителями міста і 
району за підтримки Кременчуцького центру професійного розвитку 
педагогічних працівників проведено чимало заходів із впровадження 
робототехніки в освітній процес, майстер-класи роботи з учнями за програмою 
FIRST® LEGO® League (FLL). Протягом цього навчального року: до Дня 
інвалідів, Дня винахідників, Дня здоров’я – із використанням наборів за темою 
сезону 2020-2021 н.р. «Винахідники гри» («Твори! Рухайся! Грай!»); до Дня без 
авто, Дня піци, Дня науки – за темою сезону 2021-2022 н.р. «Доставка об’єднує»; 
«Ми будуємо майбутнє» – до Дня знань, Дня вчителя, Інженерного тижня, Дня 
довкілля – за темою сезону 2019-2020 року «Будівельний Бум» («Формуй 
місто»). Досвід нашої роботи висвітлюється ЗМІ, ми – активні учасники 
різноманітних науково-методичних конференцій, ознайомитися з ним можна і на 
освітянських сайтах (наприклад: публікації НаУрок) [2].  
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Ми відкриті для всіх, ділимося зі всіма власним ще малим у цьому досвідом 
і готові до навчання і співпраці з більш досвідченими тренерами і амбасадорами 
інновацій в освіті.  

Головний офіс програми FIRST з травня цього року розпочав програму 
грантової підтримки всієї спільноти FLL в Україні. У рамках цієї підтримки 
проводяться безкоштовні заходи, до яких зможуть приєднатись усі учасники та 
тренери FLL. Серед заходів: зустрічі психологічної підтримки для дітей 8-16 
років та їхніх батьків з сертифікованою психологінею за програмою «Діти та 
війна» за підтримки представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні; 
пробні заняття з програмування від STEM-школи INVENTOR для дітей 7-16 
років в розділах STEM-Middle та STEM-Senior; вебінари для тренерів FLL на 
тему програмування Scratch 3.0 та Python, стратегії у Грі Роботів, покращення 
володіння англійською мовою.  

FIRST® LEGO® League (FLL) – Міжнародна програма, яка представляє 
STEM напрями освіти – науку, технологію, інженерію та математику, дітям від 
4 до 16 років шляхом веселого та захоплюючого практичного навчання.  

Ми з FLL і дуже пишаємося цим! Приєднуйтесь і Ви! 

Доєднатися до команд менторів і команд First 

Проєктна робота екологічного спрямування «Зупиніть війну!» 
Анастасія Марон (15 років). Комп’ютерне мистецтво, квітень, 2022 р.  
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Американський письменник, професор біохімії Бостонського університету, 
популяризатор науки, один з найвідоміших майстрів наукової фантастики Айзек 
Азімов зазначав, що: «Історія досягла межі, коли людству більше не 
дозволяється ворогувати. Люди на землі мають дружити.» Він завжди намагався 
це підкреслити у своїх творах: «… не думаю, що можна змусити всіх людей 
любити один одного, але я хотів би знищити ненависть між людьми. І я цілком 
серйозно вважав, що знайкова фантастика є однією з ланок, які допомагають 
поєднати людство» [3]. 

 
07 лютого до Всесвітнього Дня робототехніки провели з колегами 

інтегрований захід для учнів 7-х класів за твором Айзека Азімова «Фах». За 
легендою саме в цей день відомий письменник-фантаст і популяризатор науки 

сформулював три відомі закони 
робототехніки, один із яких: «A 
robot may not harm humanity, or, by 
inaction, allow humanity to come to 
harm.» [4].  

До дня робототехніки учні 
мали можливість узяти участь у 
конкурсі-виставці «Робот 
майбутнього». Яких би роботів не 
придумували наші малі 
винахідники і юні інженери, вони 
назавжди запам’ятали головне 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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правило робототехніки: «Робот не може заподіяти  своїми діями чи 
бездіяльністю шкоди людству». Тому ми можемо бути спокійними за наше 
майбутнє, майбутнє наших дітей, онуків і всього людства. 
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ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОБДАРОВАНОСТІ 
Анотація: Розглянуто окремі філософські аспекти обдарованості. 
Summary: Separate philosophical aspects of giftedness have been considered. 

 
Основна проблема яка турбує українське суспільство сьогодні – це 

утвердження, зміцнення миру в Україні, Світі та душах людей, забезпечення 
дотримання миру совісті.  

Як зазначав у свій час Лутай Владлен Степанович загострення глобальних 
проблем свідчить про те, що головним для сучасної філософії й всього людства 
стало питання про неантагоністичне вирішення тих суперечностей, що 
виникають між природою і суспільством, між представниками головних видів 
культури, цивілізації, світогляду, між людиною та суспільством, про досягнення 
миру між ними. Без успішного вирішення цього питання людство загине.  

http://firstlegoleague.org.ua/
https://naurok.com.ua/z-dosvidu-roboti-za-programoyu-first-lego-league-292573.html3
https://naurok.com.ua/z-dosvidu-roboti-za-programoyu-first-lego-league-292573.html3
https://orcid.org/0000-0002-7878-1180
mailto:chyzhevskyi.bg@gmail.com
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У вирішенні окресленого надскладного завдання провідна роль належить 
обдарованій, талановитій, геніальній особистості. Кожна із означених категорій 
– обдарованість, талант, геніальність потребує філософського осмислення. І чим 
вища категорія, поняття тим складніше завдання яке стоїть перед науковцями і 
практиками.  

Розглянемо окремі філософські аспекти обдарованості, яка базується на 
старанності, працелюбності та забезпечує успіх. Двадцяте століття проявилося 
неоднозначним ставленням до категорії, поняття обдарованість на території 
України – повною забороною у 30-х роках та гучним супротивом  політиків у 90-
х роках XX століття у коридорах влади щодо доцільності та необхідності: 
організації пошуку, навчання, виховання здібної і обдарованої учнівської та 
студентської молоді; створення умов для реалізації творчого потенціалу 
обдарованої особистості; проведення відповідних наукових досліджень, 
практичних апробацій; розвитку закладів освіти.  

У наш час створюються передумови для наукового обґрунтованого 
розуміння проблем, специфіки, значення обдарованості. Саме на це спрямовані 
колективні зусилля наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, 
які займаються визначенням обдарованості, пошуком, організацією навчання і 
виховання здібної, обдарованої, талановитої, геніальної учнівської і студентської 
молоді. Навчання і виховання стають тільки орієнтирами на шляху якісного 
нового розуміння людини як особистості. На цій основі народжується якісно 
нове розуміння поняття про освіту, освіченість, обізнаність, культуру 
особистості, її духовний, біологічний, фізичний, психічний, розумовий розвиток. 

Завдання полягає також у тому, щоб визначити час, коли у дитини можна 
розвивати природний дар і тим самим зробити людину дійсною володаркою 
своєї долі, здатної не тільки її побачити, передбачити, уявити, але й піти тією 
дорогою, що веде до найбільшої самоорганізації, самооцінки особистості, а й до 
особистого щастя.  

Без філософського осмислення суті, проблем, значення обдарованості для 
особистості, народу, суспільства, держави, нації, вирішити вищезазначені 
завдання неможливо.  

Філософський підхід до визначення обдарованості збагачує і дає наукове 
розуміння його суті, забезпечує фундаментальними результатами, 
акумульованими у відповідних закономірностях, процесах, категоріях, 
принципах і поняттях. Дозволяє знайти: єдині критерії, засади трактування 
обдарованості; напрями і темпи розвитку особистості, а також розробити 
ефективні, науково-обґрунтовані методи педагогічного супроводу та впливу, 
педагогічної допомоги та корекції розвитку обдарованої особистості. У даному 
випадку особистість розглядається не ізольовано, а як органічна складова 



348 

оточуючого світу, як частина Всесвіту, як носій і передавач певної інформації в 
майбутнє. 

Саме на філософській основі доцільно будувати основні засади та принципи 
організації психолого-педагогічного, соціального супроводу, впливу, корекції і 
забезпечення їх реалізації у змісті, стандартах освіти, навчальних планах, 
програмах, технологіях, інноваційних методах навчання. Створюються 
передумови для самооцінки, саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, 
розвитку духовної, цілісної особистості. 

Порушення проблем визначення і пошуку обдарованості як глобальної 
носить циклічний характер. Від успішної практичної реалізації принципу 
“Обдарованість-Старанність-Успішність” залежить  становлення державного 
суверенітету демократичної України та розвиток інститутів громадянського 
суспільства. 

Аналіз, обговорення проблеми обдарованості відбувається в певному колі 
запитань і проблем із сторони її діяльнісного навчання. Визначаються мотиви, 
умови, етапи, форми, рівні, ситуації, характер обдарованих суб’єктів виключно 
як діяльного феномена. 

Ні одне із понять не оточено такою сіткою містичних вимислів, не покрито 
таємницею неясності і незрозумілості як обдарованість. З давніх давен філософи, 
вчені намагаються зрозуміти, чому одним дано багато – обдаровані, здібні, розумні, 
досягли вершин у своїй справі, всіма визнані, а інші – повинні задовольнятися 
малим і не сміють на щось претендувати, а комусь дано і менше того. 

Наприклад, розглянемо трактування розвитку і форми онтологічного 
підходу до обдарованості, що є особливою сторінкою рефлексії пізнання 
обдарованості. У даний час можливо визначити тільки основні напрями 
позадіяльнісного трактування обдарованості як властивості, якості відображення 
(відображальна концепція обдарованості; як особливого виду становлення, 
розвитку (діалектичне трактування обдарованості); і як особливого 
стохастичного процесу (антиентропійна, а потім синергетична інтерпретація 
обдарованості), як основу розвитку, руху, зміни. 

Проте онтологічне моделювання обдарованості не є центральним. 
Провідним є аналіз обдарованості як діяльнісного феномена. 

Специфікою сучасного моменту дослідження обдарованості є онтологічний 
її аналіз. Онтологічний зріз обдарованості передбачає існування інших коренів, 
ніж тільки людська активність та інших її характеристик і не тільки соціальних. 
В онтології досліджуються форми зміни матерії, її структурні рівні, елементи із 
яких складаються будь які явища, у тому числі людина, суспільство, свідомість. 
При цьому психічне, людське, соціальне не термінуються із онтології, але 
досліджуються під особливим кутом зору, а саме із сторони їх природньо-
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історичного значення. Тут обдарованість постає видом новацій, частиною 
природних явищ, продовженням, розвитком космічних процесів, що 
реалізуються в різних формах, але через виняткові утворення оточуючого світу 
– психіку, людину, суспільство. 

У нашому випадку обдарованість розглядається, як частина філософських 
проблем природознавства, гуманістичних і суспільних наук. 

Погляд на обдарованість як філософську проблему має глибокі історичні 
коріння. У XIX, на початку XX століття в науковій літературі з проблем 
обдарованості звичайним було розглядати аналітичну, синтетичну 
обдарованість, загальну і спеціальну обдарованість, обдарованість в “широкому” 
розумінні і пов’язати її із творчістю природи, і обдарованість у “вузькому” 
розумінні, що відноситься виключно до суспільства, особистості. 

У більшій частині XX-го сторіччя історії філософії на території України 
тенденція розглядати обдарованість, як проблему природознавства ніколи не 
була провідною, хоча в тій чи іншій інтерпретації ніколи не зникала. Очевидно 
це було пов’язано із надзвичайною ідеологізацією філософії та підозрілим 
ставленням до позитивістських традицій. У даний час ситуація змінилася 
кардинально. Відкрилася можливість зробити результати природознавчого 
підходу одним із провідних.  

Імпульс природознавчому дослідженню обдарованості був даний 
епохальними подіями природознавства другої половини XX століття, а також 
переходом до нелінійного аналізу оточуючого світу. З’явилась можливість 
кількісно вивчити ефекти самозародження видів матерії, саморуху, дослідження 
явища типу обдарованості, новації, які були недоступні природознавству 
“лінійних рішень”. Створилися реальні умови прориву до розв’язання однієї із 
проблем XX і XXI століття – проблеми обдарованості. 

У даний час існує недостатній рівень справ у концептуальному пізнанні 
обдарованості. Варті уваги та розвитку основи технічної обдарованості (В.О. 
Моляко), проблеми виховання обдарованості особистості (В.О. Киричук). 
Потребують розробки загальна концепція, теорія обдарованості, педагогіка, 
дидактика обдарованості та кореляція і співпраця вітчизняних науково-освітній 
центрів, установ, закладів освіти з проблем обдарованості із провідними 
міжнародними та європейськими науково-освітніми центрами, школами. 

Правомірно вбачати джерела застою технічного, технологічного прогресу в 
нашій країні, кризу економіки, мистецтва і взагалі соціального життя, зокрема, в 
кризі знань про суть обдарованості. 

Необхідно врахувати і те, що конкретний час знаходить своє, специфічне, 
політичне їх вирішення, не виключаючи і філософські питання обдарованості. 
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Значний вклад у розробку теорії обдарованості внесли Ю. З. Гільбух, 
В. М. Мадзігон, С. Д. Максименко, В. О. Моляко, В. О. Киричук, В. Ф. Паламарчук, 
І. Г. Тараненко, О. Я. Савченко, Г. В. Степаненко, О. В. Сухомлинська, 
М. Д. Ярмаченко та інші. Їхні концепції, ідеї базуються на переконанні, що 
коріннями інтелектуальної і духовної сили народу служить рідна Природа, прекрасні 
народні традиції нашої багатонаціональної країни, духовне багатство націй і 
народностей. Тільки на їх основі можливе становлення особистості, яка б гармонійно 
поєднувала фізичне, моральне і інтелектуальне начало. 

Але і в даний час не має єдиного трактування, що таке обдарованість – 
аспект, сторона, форма будь якої діяльності, її етап чи особливий процес? 
Існують сотні визначень обдарованості. Але спроба дати узагальнене і 
послідовне визначення обдарованості не зменшується. Запитань по суті 
обдарованості в даний час більше ніж рішень. Наявні концептуальні означення, 
ідеї не можна оцінювати як завершену теорію із позиції точних наук – не 
вистачає не тільки законів, але і математики обдарованості. 

Не задовольняє стан справ із аналізом структури обдарованості. У 
літературі “ходить” десятки схем, етапів, стадій, рівнів, фаз обдарованості. 
Майже кожна із них варіюється. Але немає єдиного переліку, статистики, схем 
обдарованості, а головне – немає теоретичної форми, яка допускала б 
підтвердження досвідом, експериментом схеми і показувала б особисту дію 
кожної з них. І тут необхідний “прорив” – вихід на новий ступень культури, 
спілкування, до нових категоріальних структур, що розкривали б процесуальну 
сторону обдарованості на більш глибокому, якісному рівні, ніж це було раніше.  

Недосконалими вбачаються існуючі моделі цільової орієнтації 
обдарованості. Звичайними орієнтирами обдарованості називають 
оригінальність, новизну, рідше – значимість. У реальній практиці обдарованості 
ці показники не завжди займають першочергове місце. Художники, актори, 
письменники стурбовані в більшості випадків досягненням естетичного ефекту; 
вченого цікавить істина. Техніка, інженере, технолога турбує світовий рівень, 
дотримання екологічних вимог. Лікаря, медсестру, священника хвилює 
утвердження добра, а новизна і значимість стають не цілями, а засобами в 
досягненні вказаної мети. 

Потребує розвитку значення обдарованості в нашому житті. До цього часу 
обдарованість розуміли в переважній більшості як прояв деяких об’єктивних 
процесів розвитку науки, техніки, культури, а саме ту частину, яка здійснює 
модернізацію і оновлення цілого. У даний час важливий інший підхід до оцінки 
обдарованості: обдарованість це інше життя: динамічне, прискорене, інтенсивне, 
напружене, розвиваюче. Тому не обдарованість – частина мистецтва, науки і 
техніки, а навпаки наука, мистецтво і техніка – частина обдарованості. 



351 

Сучасні концепції обдарованості в більшості сформовані під впливом 
технічної обдарованості, інформаційного прориву, цифрових технологій. 
Художній обдарованості відповідає інший варіант одиночної теорії 
обдарованості. Разом із тим вимагає зміни саме знання про суть мистецтва. 
Важливо зрозуміти, що мистецтво не просто відображає дійсність, цього було 
завжди недостатньо – воно творить. Творить на основі відображення нової 
реальності – визначальна функція у даних умовах.  

Закономірна мрія провідних науковців про комплексний аналіз 
обдарованості. Дана мрія реалізується частково, тому, що не отримано обсяг 
комплексного знання – академічної, художньої, технічної та моторної 
обдарованості. Не стикується до цих пір спроби нав’язати академічній 
обдарованості схеми художньої або технічної обдарованості успіхів. 

Недостатньо є висвітлена методологія обдарованості. Набір методів, 
прийомів прояву обдарованості нараховує тисячу одиниць. Немає елементарної 
узгодженості із зазначеної проблеми. Першочерговим є не стільки питання про 
розвиток методів, скільки класифікація і розвиток наявних засобів, найбільш 
ефективних і придатних для роботи в наукових центрах, закладах освіти, студіях, 
на спортивних майданчиках та виробництві.  

Неможна сказати, що наукові, науково-педагогічні, педагогічні працівники, 
батьки, практики не відгукуються на запити держави, суспільства, особистості 
стосовно проблем обдарованості. Навпаки, хвиля публікацій з проблем 
обдарованості настільки велика, що перевищує можливості її застосування на 
емпіричному рівні однією людиною і навіть невеликим колективом. Потік 
інформації з питань обдарованості великий, а точок зору про різні критерії, 
виміри, властивості, сторони, рівні обдарованості накопичилось так багато, що 
повний філософський аналіз феномену обдарованості вкрай необхідний, без 
якого подальше заглиблення в проблему обдарованості є необдуманим і 
небажаним процесом.  

Головне закласти основи нового напряму в дослідженні обдарованості, 
одним із аспектів якого може бути інноваційний аналіз, який розглядається як 
одна із форм світового глобального оновлення. Існує світова новаційна 
структура і вона є ведучою. Світ не просто розвивається, він метаморфозно 
оновлюється. Тому потребує визначення місця, значення, ролі, специфіки 
обдарованості серед інших форм оновленої матерії. 

Вирішення окреслених проблем доцільно здійснювати з позицій 
соціального замовлення обдарованості в контексті стабільного, стійкого 
розвитку держави, відродження духовних, національних, культурних  цінностей 
та традицій українського народу. 
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Проведено немало досліджень, в яких розглядається питання обдарованості. 
Але сьогодні не можна стверджувати, що в цьому напрямі філософія, педагогіка, 
психологія добилися вагомих результатів. Із цього ряду напрямів “всередині” 
проблеми вони тільки приступають до конкретної розробки, а деякі напрями ще 
очікують своїх досліджень.  

Центральним положенням, що визначає спрямованість дослідження в 
цілому, є уявлення про людину, як обдаровану особистість, тобто таку, яка 
самостійно приймає рішення, обирає спектр своїх дій, досягає суттєвого рівня 
розумового розвитку, інтелектуального мислення і професійної майстерності, 
здатності до нестандартних дій, усвідомлює свою відповідальність перед собою, 
колективом, громадянським суспільством, демократичною державою. 
Враховується, що людина має певний індивідуальний когнітивний, 
мотиваційний і соціальний потенціал, що дозволяє отримати високі результати в 
одній (або більше) із сфери: інтелект, творчість, соціальна компетентність, 
художні, моторні та психолого-фізіологічні можливості.  

Фундаментальна складність визначення обдарованості полягає в тому, що 
існує велика кількість неупорядкованих означень. Колекція дефініцій налічує 
сотні одиниць. Потік визначень не зменшується. Число характеристик 
обдарованості складає більше тисячі. Тому важко сформувати ставлення до 
наявної кількості визначень обдарованості.  

Панує думка, що обдарованість настільки унікальне і самобутнє поняття, що 
не входить ні в один ряд буття і само створює таке.  

Усі невдачі у визначенні обдарованості можна “списати” за рахунок 
особливої природи обдарованості: обдарованості в принципі не визначено, а ми 
люди, не помічаємо цього і ідем із закритими очима на приступ суті 
обдарованості, займаючись безнадійною справою. 

У даному випадку ситуація із визначенням обдарованості втрачає 
напруженість і сотні визначень обдарованості повисають у повітрі як певний 
символ нашого невміння. Можна піти далі і оголосити обдарованість не просто 
категорією, а певним об’єктом, більш ніж категорія, або іншим ніж поняття, і 
визначити, що ми підійшли до такого порогу пізнання обдарованості, коли суть 
її охопити понятійними засобами неможливо і залишається тільки спостерігати, 
констатувати, будувати аналогії. 

Очевидно, що це не так. За багаточисельною дефініцією обдарованості 
стоїть інше: обдарованість виступає загальним феноменом для деякого 
історичного рівня розвитку матерії, який розвиває свій зміст через усі явища в 
даній галузі. Обдарованість, наприклад – пошук тільки тому, що пошук – форма 
обдарованості; обдарованість – діалог наслідком того, що діалог – момент 
обдарованості і т.д.  
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У даному випадку виглядає природнім нескінчений потік визначень та 
інтерпретацій обдарованості. Кожне нове визначення розкриває ще одну сторону 
обдарованості, підтверджує всезагальність його буття у деякій частині матерії, а 
саме: бути фундаментальною формою оновлення матерії. У такому розумінні 
очевидно, що велика кількість існуючих означень, характеристик, моделей 
обдарованості – наслідок продуктивного аналітичного етапу його дослідження, 
який, проте, не може проводитися до нескінченості. Тоді зрозуміло: необхідний 
синтетичний рівень досліджень. Необхідні нові підходи до визначення 
обдарованості, зупинившись в процесі, розкрити суть обдарованості за 
допомогою однієї пропозиції, якою б новою і узагальнюючою вона не 
представлялася. Проблема полягає в організації існуючих визначень, у побудові 
із них нової структури. Намагаючись розкрити суть такого складного 
багатоаспектного явища як обдарованість шляхом певних форм через рід, вид і 
генетичних значень – втрата часу. 

Структура визначень, що характеризують обдарованість може бути 
різносторонньою, багатоплановою. У науковій літературі розглядаються різні 
моделі такої структури. 

Розглянемо для прикладу “комплексну”, “каскадну”, протирічиву  модель 
такої структури. 

Множина існуючих визначень (а вони майже всі – визначення через рід і 
видові відмінності) діляться на групи, для кожної з яких характерно, що усі 
елементи групи лежать в якості родового одного і того ж поняття, але мають різні 
видові ознаки. Це дає можливість назвати кожну групу по назві роду. У якості 
родових понять виступають: діяльність, стан, процес, аспект, форма, загальності, 
функція свідомості, особливого органу, дар Божий, особлива форма 
ірраціональності. Виділяються “діяльнісні”, “психологічні”, “соціальні”, 
“процесуальні”, “аспектні”, “причинні”, “ірраціональні” визначення особистості. 

У відповідності із зазначеними проблемами структура, що визначає 
обдарованість, зводиться перш за все до знаходження загального, універсального 
ряду запропонованих вище понять. Можна запропонувати ідею, що 
обдарованість – є однією із форм оновлення матерії. Тому термін “основна форма 
оновлення матерії” постає узагальненим для виділених вище термінів, сотні 
означень і характеристик обдарованості, популярних у сучасній науковій 
літературі. 

“Формула каузальності”, “діяльність”, “процес”, “функції” та інші родові 
поняття існуючих визначень обдарованості необхідні тому, що вони доповнюють, 
розкривають специфіку і механізми основної форми оновлення матерії. 

Виділені групи визначень обдарованості розбиваються не виключаючи одна 
іншу в тому або іншому аспектах пари, що відображають реальну протирічивість 
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обдарованості. Можна виділити такі історично існуючі дилеми означень 
обдарованості, як: 

‒ раціонально-ірраціональних; 
‒ процесуальних і аспектних; 
‒ природничо-діяльних; 
‒ результативно-психологічних; 
‒ операційно-цільових. 

Всередині кожної пари виділяються певні окремі протиріччя. Наприклад, 
всередині процесуальних означень – протиріччя структурних і психологічних 
означень.  

Виділене ядро дилем обдарованості (може бути не повним) складає 
об’єктивну частину, що має місце у обдарованості. Звичайно, конфігурація 
зв’язків дилем,  між собою, а також протилежностей всередині дилем конкретно-
історичні, залежать від видів, форм і стадій обдарованості. 

Не виключно, що в ряді випадків дилеми можуть зливатися у певне 
системне утворення, а в певних просто випадати (коли мова іде про проміжні 
форми утворення). Проте в “чистих” формах обдарованості вони присутні 
завжди, від них неможливо ухилитися або абстрагуватися при спробі повного, 
вичерпного аналізу суті обдарованості. Своєрідною методологічною 
особливістю, очевидно є неможливість визначити обдарованість, не 
“розв’язавши” вищезазначені ділянки. Саме означення обдарованості як раз є 
реакція (або ставлення) дослідника, науковця на всю групу вказаних дилем та їх 
складових. Методичний, повний підхід до визначення обдарованості неминуче 
породжує групу висловлювань, що утворюють структуру, яка визначає 
обдарованість. Забуття, неврахування інших сторін призводить до “перекосів” у 
трактуванні обдарованості. Природньо, розв’язання зазначених протирічь можна 
упорядкувати. Історичність обдарованості свідчить про її похідну від матерії і є 
гарантом її визначення в певному “просторі” понять, що описують буття матерії. 
Точкою відліку в “просторі” виступає категорія “матерії”, а “координатними 
осями” – зміна, рух, розвиток, детермінація, життя; найближчими рядо- 
розташованими поняттями явища – праця і діяльність, поведінка. 

У цих “координатах” обдарованість є однією із основних форм оновлення 
матерії, служить основою розвитку, постає видом детермінації, у сучасних 
варіантах, відповідності дійсному життю, взаємодоповнюється працею і включає 
в себе діяльність, як форму участі людини у творчості; у розвинених формах є 
виробництвом нового, але специфічними засобами; поєднується із вільною 
діяльністю, але в рамках існуючих детермінацій, виступає часткою 
упорядкованим, як правило, нелінійним процесам наявної детермінації, що 
реалізується через природний і людський фактори. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 
ОБДАРОВАНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

В статті актуалізується питання відстеження інтелектуальної 
обдарованості в освітньому процесі. Запропоновано діагностичний 
інструментарій при роботі з учнівською аудиторією. Проаналізовано 
особливості кількісної та якісної оцінки результатів психодіагностичних 
досліджень інтелектуальних можливостей школярів. Обґрунтовано 
важливість відстеження феномену особистісної зрілості в контексті 
діагностики інтелектуальної обдарованості.  

Ключові слова: діагностика, інтелект, інтелектуальна обдарованість, 
кількісна та якісна інтерпретація, результати діагностичних зрізів, 
особистісна зрілість інтелектуально-обдарованих школярів.  

The article actualizes the issue of tracking intellectual talent in the educational 
process. Diagnostic tools for working with students are offered. Peculiarities of 
quantitative and qualitative assessment of the results of psychodiagnostic research of 
intellectual abilities of schoolchildren are analyzed. The importance of tracking the 
phenomenon of personal maturity in the context of the diagnosis of intellectual talent 
is substantiated. 

Key words: diagnostics, intelligence, intellectual giftedness, quantitative and 
qualitative interpretation, results of diagnostic sections, personal maturity of 
intellectually gifted students. 

 
Запорукою професійного успіху педагога є ефективна діагностика рівня 

розвитку психологічних якостей та можливостей учнів (інтелект, інтереси, 
здібності, профорієнтація, самооцінка, мотивація, пізнавальна сфера, 
темперамент), що дозволяє педагогічному працівнику побачити позитивну чи 
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негативну динаміку в процесах формування підростаючої особистості, її 
когнітивної та внутрішньої сфер.  

Будь-яка інформація, яку вчитель отримує в процесі діагностики, є вкрай 
важливою та корисною. Адже нею можна скористатися під час планування 
виховної роботи, вибору корекційних заходів впливу на дітей та забезпечення 
педагогом індивідуального підходу до кожного учня зокрема.  

Лише за умови виявлення внутрішнього ресурсу школяра, його здібностей 
та когнітивних можливостей, вчитель зможе правильно коригувати освітній 
процес, а відтак, вберегти школяра в майбутньому від можливих помилок та 
допомогти йому у вирішенні проблем особистісного спрямування.  

У контексті нових ідей і принципів, що висуваються в умовах культурного 
та духовного оновлення життя країни, вагомого значення набуває модернізація 
освіти щодо навчання та виховання обдарованих дітей і молоді, а відтак, 
діагностичний супровід дитячої обдарованості в умовах освітнього простору. 

У викладі даного матеріалу ми зосереджуємо окрему увагу на відстеженні 
інтелектуальної обдарованості в освітньому середовищі.  

Діагностичний супровід інтелекту дитини полягає у забезпеченні 
систематичного контролю за навчальною успішністю, змінами та тенденціями 
розвитку інтелекту школярів шляхом підбору та апробації діагностичних 
методик. Як діагностичний інструментарій найбільш поширеними є 
психометричні шкали: тест структури інтелекту Р. Амтхауера, тести 
Д. Векслера, прогресивні матриці Дж. Равена, шкільний тест розумового 
розвитку Гуревича [1, 2, 4, 5]. 

Психологічна діагностика інтелекту школярів в цілому передбачає 
використання двох класів методів: тести інтелекту й тести досягнень. Тести 
інтелекту, здебільшого, спрямовані на вимірювання рівня розвитку логічних 
операцій на основі різного інтуїтивно підібраного змісту. Тести досягнень 
дозволяють оцінити конкретні знання й навички учнів безвідносно до рівня 
розвитку логічних операцій.  

Прикладом вищезгаданої групи методик є методика В. Ф. Вандерліка, 
спрямована на визначення рівня особистих досягнень (розрахований на учнів  
9–11 класів) [2]. Не менш поширеним у практиці шкільного психолога є 
застосування тесту на інтелект Р. Кеттела [4], який розрахований на дітей 8–12 
років. Мета: діагностування рівня інтелектуального розвитку незалежно від 
впливу факторів оточуючого середовища (культури, освіти і т. д.). 

Вище згаданий інструментарій та інтерпретація отриманих даних внаслідок 
їх використання у роботі з дитячою аудиторією є сферою застосування у 
професійній діяльності психологів закладів освіти. 
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Виходячи з аналізу психолого-педагогічних джерел, будь-яку 
інтерпретацію розглядають як комплексну побудову кінцевого результату 
дослідження на основі діагностичних даних про невизначені характеристики чи 
стани особистості.  

З іншої сторони, діагностичні дані, отримані в результаті застосування 
обраної методики, потребують ґрунтовного й коректного аналізу. Адже на 
інтерпретацію даних діагностичних досліджень можуть впливати:  

1) мета дослідження та його цілі;  
2) адекватність обраної методики поставленому завданню, її відповідність 

критеріям якості (надійність, валідність, науковість); 
3) особистість психолога чи педагога (домінуюча система очікувань 

стосовно отриманого результату).  
На результат якості психодіагностичного обстеження можуть впливати інші 

причини, які не завжди залежать від адекватності обраного методу. Для 
прикладу, до чинників, які в спромозі вносити похибки у результати вимірювань 
психологічних можливостей підлітків можна віднести: низький рівень 
зосереджуваності, підвищена сугестивність, невпевненість та надмірна 
тривожність, нестача практичних навичок при роботі з тестами та відсутність 
позитивного досвіду спілкування у діагностичних ситуаціях, неправдивість 
відповідей через бажання краще виглядати в очах експериментатора, непридатне 
для діагностичної роботи приміщення чи інші непередбачувані перешкоди 
об’єктивного та суб’єктивного змісту. Тому одним з видів компетентностей 
психолога є вміння працювати з результатами діагностичних досліджень, 
правильно їх аналізувати та інтерпретувати. 

Сьогодні багато тестів підлягають критиці через надмірну перевагу 
кількісній оцінці отриманого результату. Це не дивно. Для прикладу, більшість 
тестів на вимірювання інтелекту побудовані за принципом зростання завдань за 
складністю.  

Однак у кожної дитини є свій підхід при виконанні завдань. Один учень 
сконцентровує свою увагу на одному, але найскладнішому субтесті, за що 
отримує певну кількість балів. Інша дитина віддасть превагу попрацювати з 
кількома, але з простішими субтестами, за що вона отримає іншу кількість балів.  

Тому випливає закономірне питання, чи правомірною буде діагностична 
оцінка в першому і в другому випадках? Звичайно, що ні. На кінцевий результат 
діагностичних обстежень може впливати не лише суб’єктивний підхід школяра 
щодо виконання певного субтесту, але і погане самопочуття, проблеми в сім’ї чи 
інші обставини, які сьогодні здатні виступати для нього в якості «блокатора» у 
виконанні поставлених перед ним завдань.  
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Тому саме якісна інтерпретація дає змогу психологу з’ясувати значущість 
дій чи вчинків для особистості та вловити багатозначність діагностичного 
результату. Адекватність і точність якісної інтерпретації залежить від 
обізнаності психолога щодо взаємообумовленості між діагностичними даними 
та ситуаціями, які їх зумовлюють. 

Кількісна інтерпретація передбачає переведення загальних балів у стени у 
відповідності до інструкцій та норм, передбачених методикою. Багато педагогів, 
в більшості випадків, вважають, що діагностичний висновок може бути 
напрацьований виключно на кількісних результатах, зрозумілих лише 
психологу.  

Звичайно, що кількісну інтерпретацію слід розглядати як вихідний пункт 
діагностичного дослідження. Однак наліз багатьох методик на інтелект дають 
підстави вважати, що їх застосування у роботі з дітьми потребує від фахівця 
глибокої професійної відповідальності. Вибір методики, адекватної поставленій 
діагностичній цілі, є важливим, але не основним завданням. Застосування 
подібних методик вимагає від фахівця психологічної коректності та 
усвідомлення різноманітних моментів, які потребують свого врахування під час 
інтерпретації результатів тестування.  

Для прикладу, прогресивні матриці Равена – це однорідне випробовування 
концентрації уваги на абстрактні геометричні фігури. Тому коефіцієнт інтелекту, 
який визначається з їх допомогою, не є головним показником розумового 
розвитку, а лише однією з діагностичних ознак. Незважаючи на значну 
популярність тесу Векслера, його субтести, як показує досвід психологів-
практиків, не завжди відзначаються належною диференційно-діагностиною 
оцінкою інтелектуальних можливостей дітей. Методика Вандерліка не є заміною 
відомих тестів Векслера, Амтхауера, а у порівнянні з ними має перевагу в 
швидкому отриманні інформації про велику вибірку. Однак складність у 
виконанні тесту зумовлена лімітом часу. Тому під час тестування психологи 
радять не вживати слово «інтелект», а налаштовувати дітей на виконання низки 
завдань на кмітливість. 

Відповідно, аналіз більшості методик засвідчує про важливість не лише 
кількісної, але і якісної інтерпретації отриманих даних. Оптимальність 
діагностичного висновку залежить не лише від числових результатів, але й 
корелює з аналізом чинників, які обмежують психологічні можливості розвитку 
особистості та її здатність себе проявити у різноманітних діагностичних 
ситуаціях.  

Наприклад, психічний розвиток підлітка характеризується складним 
характером, а тому будь-яка його проблема може бути обумовлена іншими 
причинами (вплив природного середовища, перенесені хвороби, неблагополучна 
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атмосфера в сім’ї), які потребують свого врахування в процесі інтерпретації 
отриманих даних, а відтак, під час напрацювання остаточного висновку. Тому 
ефективність діагностичної процедури залежить від знання норм і ймовірних 
похибок, що дозволяє психологу встановлювати ступінь несхожості психічного 
розвитку двох осіб. 

Інтелектуальна обдарованість, як правило, пов’язується з високими 
показниками успішності інтелектуальної діяльності. Однак, щодо критеріїв та 
чинників, які забезпечують такий результат, думки дослідників різняться. 
Спроби використовувати високий рівень ІQ, високий рівень навчальних 
досягнень, високий рівень креативності та інші критерії як кореляти 
інтелектуальної обдарованості не виправдали себе як надійні індикатори 
прогнозу інтелектуальних досягнень високого рівня. На сучасному етапі 
багатовимірні психологічні теорії  витіснили уявлення про один фактор 
обдарованості. Специфіка інтелектуальної обдарованості полягає не в 
надзвичайно високих кількісних показниках розвитку тих або інших здібностей 
чи психічних функцій, а в тому, що це унікальна індивідуально-своєрідна форма 
організації психіки, незвичайна комбінація, незвичайний сплав звичайних 
людських здібностей, на фоні яких виникає абсолютно нова якість, яка дозволяє 
отримувати екстраординарні результати. Видатні досягнення є продуктом 
складної взаємодії багатьох когнітивних та особистісних якостей, а також 
взаємодії цих якостей з такими факторами навколишнього середовища як сім’я, 
школа та суспільство в цілому [3].  

Відповідно, в порівнянні з кількісними показниками в контексті 
інтелектуальної обдарованості не менш вагомого значення заслуговує такий 
феномен як особистісна зрілість. Досягнення дитиною в інтелектуальній сфері 
корелює з наявністю у неї цілеспрямованості, витримки, волі та самовладання. 
Тому в межах особистісної зрілості виокремленню підлягають певні сфери, які 
можна перевести в площину діагностичних зрізів. Подібному відстеженню 
можуть підлягати такі явища, як, наприклад, комунікативна мотивація в 
інтелектуально-обдарованих школярів, лідерські можливості, прояв мотивації на 
досягнення успіху, критичність суджень, рівень самоорганізації тощо. 

Якщо відштовхуватись від особистісних якостей інтелектуально-
обдарованих школярів, які складають сутність особистісної зрілості, то в 
контексті діагностики застосуванню можуть підлягати наступні методики, 
зокрема: методики на визначення рівня комунікабельності (рівня самоконтролю 
у спілкуванні, коректності при спілкуванні, вільного спілкування);  рівня 
тривоги, емоційно-особистісних характеристик, що проявляються у спілкуванні;  
схильності до ризику, рівня наполегливості та розвитку вольової саморегуляції, 
суб’єктивного контролю над різними життєвими ситуаціями; характерологічних 
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особливостей особистості школярів, особистісної сфери, самооцінки; рівня 
домагань (дослідження мотивації досягнень, задоволення-незадоволення, 
наполегливості у досягненні мети), спрямованості особистості та домінуючих 
цінностей школярів. Окремої уваги можуть заслуговувати (опитувальники) 
анкети, спрямовані на відстеження домінуючих виявів навчальної активності; 
визначення ступеня самоактуалізації особистості старшокласників, їх 
світоглядних орієнтирів, цінностей і пріоритетів, мотивів самоусвідомлення та 
самопізнання. Розробці можуть підлягати опитувальники (анкети), спрямовані 
на відстеження стану прояву в старшокласників особистісних характеристик, 
необхідних їм для роботи над складними інтелектуальними завданнями. 

Всі способи і технології діагностики особистісної зрілості інтелектуально-
обдарованих школярів можна об’єднати у декілька груп: 1) метод 
спостереження; 2) опитування (анкетування), тестування; 3) аналіз психологом 
(вчителем) педагогічних ситуацій, які складаються в класному середовищі. 

В загальному слід зазначити, що результати діагностичних досліджень 
можуть бути також використані класними керівниками в різних напрямках 
освітнього процесу, серед яких вагоме місце займає професійне самовизначення 
інтелектуально-обдарованих учнів. Виявлення сильних та слабких сторін 
особистості даної категорії школярів створює можливості для інтегрування 
зусиль педагога з працівниками психологічної служби закладу загальної 
середньої освіти задля стимулювання у них внутрішнього ресурсу. Результати 
тих чи інших діагностичних зрізів можуть бути використані класним керівником 
під час підготовки психолого-педагогічних консиліумів та батьківських зборів.  

В цілому, результати діагностики психологічних можливостей 
інтелектуально-обдарованих школярів мають розглядатися як показник: 1) 
ефективності (якості) застосування психологом інструментарію; 2) здатності на 
цій основі класних керівників активізувати особистісну сферу учнів з 
інтелектуальною обдарованістю. Тому діагностика труднощів у психічному 
розвитку інтелектуально-обдарованого учня не є для практичного психолога чи 
класного керівника самоціллю, а має підпорядковуватись одному з головних 
завдань: розробці практичних рекомендацій щодо забезпечення та 
вдосконалення ефективності діагностичної діяльності в закладі загальної 
середньої освіти та напрацювання на цій основі системи заходів у роботі з 
інтелектуально-обдарованими дітьми. 
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 Наталія Шляхтун, 
викладач  іноземної мови  

Тульчинського фахового коледжу культури, 
 Вінницької області 

ІНОЗЕМНА МОВА У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Провідними світовими експертами на Всесвітньому економічному форумі в 
Давосі (2016р.) було визначено, що у сучасній професійній діяльності 
важливими стають такі професійні якості молодого фахівця, як: комплексне 
багаторівневе розв’язання проблем (Complex problem solving); критичне 
мислення (Critical thinking); креативність у широкому сенсі (Creativity). 
управління управляти та взаємодіяти з людьми (People management. Coordinating 
with others); емоційний інтелект (Emotional intelligence); формування власної 
думки та прийняття рішень (Judgment and decision-making); 
клієнтоорієнтованість (Service orientation); вміння вести переговори(Negotiation); 
гнучкість розуму. 

Саме тому, варто зосереджувати увагу на результатах освіти, розглядаючи 
їх не як суму відомостей, що має засвоїти здобувач освіти, а як набір професійних 
(фахових) компетенцій, якими майбутній фахівець буде користуватися у своїй 
практичній діяльності. 

Формування високого рівня професійних компетенцій можливе лише за 
умов студентоорієнтованого освітнього процесу підготовки фахового 
молодшого бакалавра. 

Складовими цього процесу є : 
‒  формування освітньо-професійних програм, орієнтованих на 

індивідуальну практичну підготовку фахового молодшого бакалавра; 
‒ обговорення з Наглядовою радою, роботодавцями, стейкхолдерами 

проблем формування змісту та якості професійно-практичної підготовки 
фахових молодших бакалаврів; 

‒ розвиток творчих колективів, мотивація учасників освітнього процесу до 
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індивідуальної творчої мистецької діяльності; 
‒ забезпечення практичної підготовки студентів на базі кращих закладів 

культури області та ін. 
В умовах глобалізації та докорінних змін у сучасному суспільстві важливим 

є ціленаправлене формування особистості, здатної самовдосконалюватися 
впродовж всього життя, виявляти критичність мислення, володіти декількома  
іноземними мовами.  

Людиною, яка вміє критично мислити, оцінювати, порівнювати, важко 
маніпулювати в суспільстві. 

Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному світі, де спілкування 
іноземними мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все 
більшого значення. Інтерес до вивчення мов традиційно великий, бо 
перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє 
мовами, володіє світом. 

Загалом людина, яка володіє мовами – різнобічно розвинута особистість, 
володіє кращими здібностями до вивчення нового, вільніша та більш впевнена у 
спілкуванні з людьми. 

Знання мови сприяє розвитку розумового потенціалу, розширенню 
світогляду, професійному зростанню, повазі й визнанню серед друзів і колег. До 
найбільш же сильних мотивуючих факторів, які спонукають людину приступити 
до вивчення англійської мови, можна віднести: 

1. Успішне просування по кар’єрних сходах. Адже працівник, який володіє 
іноземною мовою, цінується набагато вище. Відповідно, шанси отримати більш 
високу посаду значно зростають. До того ж є можливість улаштуватись на 
роботу в іноземну компанію або сміливо вирушати працювати за кордон. 
Володіння англійською дозволяє вести листування та переговори з іноземними 
партнерами, писати наукові праці, статті та публікуватися у закордонних 
виданнях, що також істотно підвищує кар’єрні перспективи. 

2. Можливість навчатися за кордоном. Знаючи мову, можна спробувати 
свої сили і вступити до іноземного університету або ж пройти стажування за 
своєю спеціальністю за кордоном. 

3. Необмежений доступ до інформації. Англійська мова – це міжнародний 
засіб спілкування, тому що саме нею проходить більшість міжнаціональних 
конференцій, форумів, семінарів, видається величезна кількість технічної та 
наукової літератури. За даними « Вікіпедії », більше 50% усієї інформації, 
розміщеної в Інтернеті, опубліковано саме англійською, що відкриває величезні 
можливості з вивчення більш цікавої тематики. 

4. Задоволення власних амбіцій і прагнення до саморозвитку. Успішне 
освоєння англійської мови – це відмінна можливість продемонструвати 
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наполегливість у досягненні поставленої мети, а також власні інтелектуальні 
здібності. Вивчення будь-якої мови є й чудовим тренуванням пам’яті, що в 
подальшому дозволяє легше засвоювати будь-який матеріал. 

5. Відсутність мовного бар’єра під час подорожей, адже англійську в 
якості рідної використовують понад 400 млн. осіб, ще близько 1 млрд. вільно нею 
розмовляють. Англійська мова використовується в усіх готелях світу, 
аеропортах, на вокзалах,  у великих музеях, тому її знання автоматично вирішує 
численні проблеми, з якими може зіткнутись турист під час подорожі. Знання 
англійської призводить до стирання культурних і національних кордонів, бо 
людина починає відчувати себе громадянином світу й може легко вступати в 
контакт із представниками інших народів. 

6. Наявність родичів або друзів за кордоном є чудовою мотивацією для 
вивчення англійської, адже це дозволяє не втрачати родинні та дружні зв’язки, а 
також не відчувати проблем у спілкуванні з новим членом сім'ї. Крім того, 
наявність у сім'ї іноземця, який володіє англійською, сприяє вивченню культури 
та традицій його країни, а зробити це без знання мови практично неможливо. 

7. Можливість насолоджуватися творами мистецтва в оригіналі (книги, 
пісні, фільми, вистави тощо), адже відомо, що при перекладі з іноземної мови 
перекладач інтерпретує твір по-своєму. А перегляд фільмів англійською 
дозволяє не тільки оцінити видовищність картини та її сюжет, а й отримати 
задоволення від гри акторів, яка повністю втрачається при дубляжі. 

Освіта була, є і буде важливим аспектом в житті кожної людини. На 
сучасному етапі розвитку суспільства значну роль відіграє міжнародна освіта. 
Але для того, щоб навчатися за кордоном потрібно знати мову тієї країни, де є 
бажання навчатися. Тому вивчення іноземної мови – це дійсно дуже необхідно в 
час розвитку тісних відносин з зарубіжними країнами. 
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Зазначено характерні риси креативної особистості. Встановлено, що одним 
з найважливіших актів економічної свідомості особистості є економічне 
мислення. Акцентовано увагу на тому, що розвиток креативності економічної 
свідомості нерозривно пов’язаний з освітою.  

Ключові слова: креативність, економічне мислення, особистість, менеджер. 
Characteristic features of creative personality are noted. It is established that one 

of the most important acts of economic consciousness of the individual is economic 
thinking. Emphasis is placed on the fact that the development of creativity of economic 
consciousness is inextricably linked with education. 

Key words: creativity, economic thinking, personality, manager. 
 

Останнім часом інтерес до проблеми креативності у науці і практиці 
зростає, що обумовлено затребуваністю суспільством людей, які здатні до 
вирішення творчих завдань, прийняття нестандартних рішень та пошуку 
оригінальних ідей.  

Креативні люди відрізняються від оточуючих, на думку А. Маслоу, такими 
рисами: краще, ніж у більшості, сприйняття дійсності; уміння відрізняти знання 
від незнання, факти від думок і істотне від другорядного; прийняття себе, інших 
людей і природи; підвищена здібність до безпосередніх емоційних реакцій; 
схильність до проблемного, об’єктивного мислення; потреба в усамітнені; 
особистісна автономія і опір зовнішнім впливам; свіжість сприйняття і багатство 
емоційних реакцій; схильність до переживання кульмінаційних, «пікових» 
станів; альтруїзм, здібність ідентифікуватися з людством як таким; сприятливі, 
дружні міжособистісні відносини; демократичний толерантний характер; великі 
творчі здібності; масштабність життєвих цілей, орієнтація на високі 
загальнозначущі соціальні цінності і віддалену часову перспективу [2]. 

Досліджуючи механізми розвитку креативності особистості, Л. Пузеп 
визначає наступні структурні компоненти креативності особистості: креативні 
здібності, креативна мотивація, креативна спрямованість, креативна установка 
особистості, креативно-вольовий акт, креативна активність, рівень креативних 
домагань [2]. 

На думку Т. Амблера, нововведення у компаніях повинні не просто 
дозволятися, вони повинні бути нормою компанії – скрізь і для всіх [1]. У свою 
чергу, У. Уільямс і Р. Стернберг, досліджуючи розвиток неявних знань у кар’єрі 
менеджерів, виявили, що ці знання диференційовано співвідносяться з 
досягненням успіху. Зокрема, знання про те, як можна виконати певне завдання, 
і про ефективну роботу у сфері бізнесу виявляються важливішими для 
менеджерів вищої ланки порівняно з фахівцями середнього рівня і помітно 
значимішими для останніх порівняно з нижчою управлінською ланкою. Якщо 
розглянути сферу неявних знань, пов’язаних з міжособистісними стосунками, то 
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уміння впливати на інших і управління ними необхідне всім менеджерам, 
особливо вищого рівня. Здатність підтримувати, співробітничати і розуміти 
інших надзвичайно значима для керівників вищої ланки, істотна для керівників 
середньої і досить важлива для нижчої ланки [1]. Таким чином, застосування 
креативного мислення підвищує ефективність управлінської діяльності 
менеджерів та забезпечує конкурентоспроможність підприємств. Адже 
креативність у бізнесі виявляється за допомогою освоєння нових технологій 
створення продукції, надання послуг, інноваційної діяльності суб’єктів бізнесу, 
нових прийомів конкурентної поведінки.  

Головне у розвитку особистості – це її мотиви, ставлення до себе й до 
навколишнього світу. Ставлення змінюється, і цю зміну спеціалісти описують як 
інтелектуалізацію особистості. Інтелектуальна активність є особистісною 
властивістю особистості, яка не зводиться ні до загальних розумових здібностей, 
ні до мотиваційних факторів розумової діяльності.  

За походженням інтелект є сконцентрованим досвідом розв’язання проблем, 
надбаним людиною впродовж життя і успадкованим від попередніх поколінь. 
Розрізняють такі види інтелекту: 

 1. лінгвістичний – вміння активно слухати, здатність до письмового 
викладення думок, вміння розмірковувати та виступати перед аудиторією; 

 2. логіко-математичний – аналітичний склад мислення, здатність до 
вирішення проблем, структурний підхід, точність, абстрактне мислення;  

3. візуально-просторовий – образне мислення, цілісне сприйняття ситуації, 
використання аналогій у міркуваннях;  

4. тілесно-кінестетичний – вміння управляти часом, здатність вчитися за 
допомогою здобутого досвіду, майстерність у справах;  

5. міжособистісний і соціальний – комунікабельність, вміння проводити 
переговори, ефективне налагоджування контактів;  

6. внутрішньоособистісний або інтуїтивний – керується внутрішніми 
цінностями, виходить з інтуїції, має потребу бути несхожим на інших, переважає 
внутрішня мотивація.  

Результати досліджень і спостережень вчених показали, що найбільш 
сприятливий вік для формування інтелекту – дошкільний і молодший шкільний. 
Психологами доведено, що до 4 років у дитини формується до 50% інтелекту, а 
до 6 років – 70% інтелекту, який потенційно може проявитись протягом життя. 
Приблизно до десятирічного віку інтелект дитини формується на 90%. У 
підлітковому віці формування інтелекту піддається корекції, а до 16-27 років 
досягається стабільність у його показниках. Тому цей вік вважається найбільш 
сприятливим для одержання фахової освіти, відкриттів, формування кар’єри [1].  
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Виділяють три рівні інтелектуальної активності – стимульно-продуктивний, 
евристичний і креативний. Стимульно-продуктивний рівень має місце тоді, коли 
людина, досить старанно працюючи, залишається у межах заданого або 
знайденого способу дії. На евристичному рівні люди виявляють певною мірою 
інтелектуальну активність, не стимульовану зовнішніми факторами. Якісна 
особливість креативів (третій рівень) – самостійна, не стимульована ззовні 
постановка проблеми.  

Серед інших важливих інтелектуальних якостей особистості можна назвати 
організованість мислення (здатність мобілізуватися у складній ситуації), 
дисциплінованість мислення (здатність здійснювати трудомістку технічну 
роботу), послідовність і розважливість думки тощо. Не меншу значущість має й 
критичність мислення.  

Цікавими є дослідження щодо тривалості продуктивної творчості. Відомо, 
що чим раніше настала фаза активної творчої діяльності, тим раніше настане 
спад у творчій діяльності та продуктивності, і навпаки. Вікова періодизація 
інтелектуального розвитку дорослих свідчить про те, що зріла людина піддається 
і навіть потребує і виховання, і навчання, однак ступінь сприйняття засобів 
педагогічного впливу у різних вікових періодах неоднаковий. Дослідженнями 
доведено, що навчати дорослих можна як на вербальному (словесному), так і на 
моторному (рухливому) рівні. Вербальне навчання більш успішно здійснюється 
у юнацькому, ранньому і середньому періодах зрілості. Виразність креативності 
в осіб чоловічої та жіночої статі, очевидно, визначається видом креативності, 
хоча і в цьому випадку єдиної думки у вчених немає. За одними даними, чоловіки 
володіють більшою креативною продуктивністю, а жінки – значними 
креативними здібностями і яскраво вираженою образністю; за іншими даними, 
жінки перевершують чоловіків у вербальній креативності, а чоловіки 
перевершують жінок в образній креативності [1]. На показники креативності 
впливає співвідношення зовнішньої і внутрішньої мотивації. У деяких 
дослідженнях встановлено, що внутрішня мотивація має більш суттєве значення 
у прояві креативних здібностей у жінок, ніж у чоловіків, у яких творча 
продуктивність значною мірою стимулюється умовами змагання.  

Щодо економічної свідомості особистості, то вона являє собою особливу 
форма психічної діяльності, орієнтовану на відображення і перетворення 
економічної дійсності. В економічній свідомості виділяють теоретичний та 
емпіричний рівні. Теоретична свідомість представлена економічною наукою. 
Емпірична економічна свідомість складається на основі безпосереднього 
життєвого досвіду, елементарних економічних знань і соціально-психологічних 
установок. Теоретичний та емпіричний рівні економічної свідомості пов’язані 
між собою і взаємодіють.  
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Одним із найважливіших актів економічної свідомості є економічне 
мислення, яке полягає у пізнанні сутності економічних процесів, виявлення їхніх 
закономірностей і реалізація економічних знань, умінь і якостей особистості в 
економічній діяльності й поведінці у цілісному економічному процесі. 
Креативна економічна свідомість являє собою систему ідей, образів, установок, 
поглядів, за допомогою яких бізнесмен чи підприємець напрацьовує нові знання 
у сфері власної економічної діяльності. Одержуючи та узагальнюючи 
інформацію, суб’єкт діяльності адаптує її до конкретних умов зовнішнього 
середовища, конкретизує, оцінює, уточнює і апробовує її.  

Способом формування креативної економічної свідомості виступає 
креативне мислення, яке має характеристики критичного, конструктивного, 
ціннісно-орієнтованого, гуманістично направленого процесу вироблення нового 
знання. У системі креативного мислення отримана інформація оцінюється і 
конкретизується, доповнюється і розвивається. Розвиток креативної економічної 
свідомості нерозривно пов’язаний з освітою. Система навчання розвиває не 
тільки креативні, але й інтелектуальні, організаторські та інші здібності тих, хто 
навчається і тим самим поєднує всі необхідні якості особистості для наступного 
виховання в ній креативного творчого начала.  

Таким чином, тільки гармонійне поєднання характеристик інтелекту і 
креативності (творчих здібностей) зумовлює становлення самодостатньої 
особистості.  
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